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Abstract 
BIM is a tool with great potentials within several fields of application, but despite this 
there are still doubts about the possibilities to take on and integrate the use of BIM, 
especially in the building production. Lack of interest, complex applications and the 
need to reorganize processes are complicating the integration. This study discusses 
BIM as a digital aid in the building production where the ambition is to analyze how a 
contractor can convert visions about BIM into practical application in the building 
construction.  

To achieve the ambition with this examination paper, a case study has been conducted 
at Peab in Jönköping where data has been collected through interviews, observations 
and a document analysis. This empirical data is analyzed along with a theoretical 
framework, which is created through a literature review.  

Today, BIM is not established at Peab in Jönköping and the company stands in the 
presence of a change where BIM shall be integrated and become a natural way to 
work. The visions about BIM are that the company shall gain an improved position in 
the labor market, produce better documents and establish BIM in the building 
production. The BIM integration is a line responsibility where the line managers must 
create a culture for development, take responsibility and show commitment in the 
transformation. All project participants have to undergo education and the roles and 
responsibilities in the integrations must be identified. The visions and ambitions about 
BIM at the office must be transferred to the building production, to succeed with the 
integrations and create a collaboration that reduces the gap between the office and the 
construction site.  

The conclusion is that an integration of BIM in the building production is possible, 
only when BIM is an established and natural work method in the design phase. To 
facilitate the integration of BIM in the building production at Peab in Jönköping, the 
information flow must be more frequent and continuous, the BIM model must be 
adapted to the users in the building production and a clear strategy must be framed 
before the projects, that currently are designed with BIM, reaches the construction 
phase. 

This examination paper aims towards readers with prior knowledge in BIM and 
building technique, therefore the result is presented without further explanation about 
functions in mentioned softwares. Only one case company is selected to gain a 
profound insight and to clarify the connection between visions and practical 
application.  

Keywords: BIM, building production, integration, organizational changes, 
collaboration, clash detection, line organization, instant benefits, process of change. 
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Sammanfattning 
BIM är ett verktyg med stor potential inom flera användningsområden, men trots det 
kvarstår frågetecken kring möjligheten att ta sig an och integrera användningen av 
BIM, särskilt i byggproduktionen. Bristande intresse, komplexa applikationer och 
behovet av att omorganisera företagsprocesser försvårar integreringen. Denna studie 
behandlar BIM som ett digitalt hjälpmedel i byggproduktionen där målet är att 
analysera hur ett entreprenadföretag kan omsätta visioner om BIM till praktisk 
tillämpning i byggproduktionen.  

För att uppnå målet med examensarbetet genomförs en fallstudie på Peab i Jönköping 
där data insamlas genom intervjuer, observationer och dokumentanalys. Denna 
empiriska data analyseras tillsammans med ett teoretiskt ramverk som skapas genom 
en litteraturstudie.  

BIM är i dagsläget inte etablerat på Peab i Jönköping och företaget står inför en 
förändring där BIM ska integreras och bli ett naturligt arbetssätt. Företagets visioner 
med BIM är att få en stärkt position på marknaden, skapa bättre handlingar samt 
etablera BIM i byggproduktionen. Integreringen av BIM är ett linjeansvar där 
linjecheferna måste skapa kultur för utveckling, ta ansvar och visa engagemang i 
förändringen. Samtliga projektdeltagare måste genomgå utbildning och en 
identifiering av roller och ansvar i integreringen måste ske. Kontorets visioner och 
ambitioner med BIM måste överföras till byggproduktionen för att lyckas med en 
integrering och skapa samverkan som minskar glappet mellan kontor och 
byggarbetsplats.  

Slutsatsen är att en integrering av BIM i byggproduktionen möjliggörs först när BIM 
är ett etablerat och naturligt arbetssätt i projekteringen. För att underlätta 
integreringen av BIM i byggproduktionen på Peab i Jönköping måste 
informationsflödet bli mer frekvent och kontinuerligt, BIM-modellen måste anpassas 
efter användarna i byggproduktionen och en tydlig strategi måste utarbetas, innan de 
projekt som idag projekteras med BIM, når produktionsskedet.  

Examensarbetet riktar sig till läsare med förkunskaper inom BIM och byggteknik, 
därför redovisas resultatet utan närmare förklaring av funktioner i nämnda 
programvaror. Endast ett fallföretag studeras för att få en djupare insikt samt 
förtydliga kopplingen mellan vision och praktisk tillämpning.  

Nyckelord: BIM, byggproduktion, integrering, organisatoriska förändringar, 
samverkan, kollisionskontroll, linjeorganisation, omedelbara fördelar, 
förändringsprocess.  
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Begreppsförklaring 

2D-CAD  Tvådimensionell Computer Aided Design 
3D-CAD  Tredimensionell Computer Aided Design 

4D  3D-CAD integrerad med tidplan 
5D  3D-CAD integrerad med kostnadskalkyler och tidplan 

APD-plan  Arbetsplatsdispositionsplan 
BIM  Building Information Modeling, 

Byggnadsinformationsmodellering 
IT  Information Technology 
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1 Inledning 
I detta kapitel redogörs examensarbetets sammanhang, bakomliggande 
problembeskrivning samt de mål och frågeställningar som ska besvaras. Kapitlet 
avslutas med rapportens avgränsningar och disposition.  

1.1 Bakgrund 
Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och genomförs inom huvudområdet 
Byggnadsteknik vid avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap på 
Tekniska Högskolan i Jönköping. Arbetet utgör en del av en treårig 
högskoleingenjörsutbildning i Husbyggnadsteknik (180 hp) och utförs i samarbete 
med Peab i Jönköping med handledning av arbetschef Peter Ström på Peab Bygg 
Sydost.  

Peab i Jönköping ska från och med årsskiftet 2014/2015 använda BIM i 
nybyggnadsprojekt som drivs som totalentreprenader med en omsättning på minst 30 
miljoner kronor. I dessa projekt ska samordning genomföras i form av samgranskning 
och kvalitetskontroller. I varje projekt ska BIM-modellen finnas tillgänglig i 
byggproduktionen.  

BIM står för Building Information Modeling och avser processen att skapa, lagra, 
hantera och dela byggnadsinformation på ett återanvändbart sätt. Processen samordnar 
olika system och resulterar i en byggnadsinformationsmodell (Vanlande, Nicolle, 
Cruz, 2008). Denna studie behandlar BIM som ett digitalt hjälpmedel i syfte att 
underlätta byggproduktionen och få bättre kvalitet och resultat.  

1.2 Problembeskrivning 
Många BIM-verktyg är väletablerade och anses ha positiv potential inom flera 
användningsområden (Davies & Harty, 2013). BIM-modellen kan användas till 
visualisering, kollisionskontroller och sammankopplas med tidplan och 
kostnadskalkyl. Användningen av BIM kan medföra till en tidsbesparing, minskad 
arbetsbelastning och ökad kvalitet på underlaget i projekteringen. Genom att använda 
BIM i projekteringen behöver färre problem lösas på byggarbetsplatsen, vilket i sin 
tur kan förhindra produktionsstopp och minska ÄTA-relaterade kostnader (Jongeling, 
2008).  

Det finns idag frågetecken kring möjligheten att ta sig an och integrera användningen 
av BIM, särskilt i byggproduktionen (Davies & Harty, 2013) och det har skett en 
fördröjning mellan visionen om BIM i förhållande till hur tekniken används i 
praktiken (Linderoth, 2010). Att integreringen av BIM går långsamt kan bero på ett 
bristande intresse för komplexa applikationer (Samuelson & Björk, 2013) samt den 
utmaning som ligger i att skapa och upprätthålla nätverk där BIM används i 
efterföljande projekt (Linderoth, 2010). För att skapa en utveckling och förändring där 
visioner med BIM realiseras måste normer och värderingar, lagar, regler samt 
ekonomiska styrsystem studeras och justeras. Eftersom byggproduktionens utförande 
kan komma att förändras vid en integrering av BIM krävs en ökad förståelse för 
samspelet mellan den nya teknikens egenskaper och den aktuella organisationen samt 
dess omgivning. (Linderoth, 2013)  
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När IT används kan effektiva arbetsmetoder utvecklas och det blir svårare att använda 
ineffektiva tillvägagångssätt. Men IT i sig självt kan inte säkerställa att användare 
kommer utnyttja verktygen som de är avsedda utan användarna måste se sig själva 
som ansvariga förändringsagenter och acceptera anledningarna till förändring. IT 
medför inte automatiskt till en lämplig och effektiv användning och har inte självt 
makt att skapa organisatoriska förändringar. (Markus & Benjamin, 1997)  

Examensarbetet analyserar problematik vid en integrering av BIM, med fokus på 
byggproduktionen.  

1.3 Mål och frågeställningar 
Examensarbetets mål är att analysera hur ett entreprenadföretag kan omsätta visioner 
om BIM till praktisk tillämpning i byggproduktionen.   

Målet besvaras genom följande frågeställningar: 

• Hur används BIM idag? 
• Hur ser visionen ut för användningen av BIM? 
• Hur kan ett användande av BIM integreras i byggproduktionen? 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet riktar sig till läsare med förkunskaper inom BIM och byggteknik, 
därför redovisas resultatet utan närmare förklaring av funktioner i nämnda 
programvaror. Endast ett fallföretag studeras för att förtydliga kopplingen mellan 
vision och praktisk tillämpning. Detta skapar också möjligheten till en djupare insikt i 
företaget och en närmare relation som kan leda till ett mer pålitligt empiriskt material.   

1.5 Disposition 
Rapporten inleds med en bakgrund till studien samt en problembeskrivning som 
redovisar behovet av forskning inom BIM-integrering. Vidare presenteras de 
frågeställningar som utgör grunden för att uppnå examensarbetes mål och hur dessa 
besvaras redogörs i efterföljande kapitel om metod och genomförande. Därefter 
presenteras en vetenskaplig grund i ett teoretiskt ramverk följt av insamlad data från 
intervjuer, observationer och dokumentanalys i en empiri. Tillsammans med teoretiskt 
ramverk utgör empirin underlag för analys och resultat, där frågeställningarna 
besvaras och kopplas till målet. Avslutningsvis framförs diskussion och slutsatser 
med konsekvenser av examensarbetet samt konkreta rekommendationer och förslag 
till vidare forskning.   
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2 Metod och genomförande 
I detta kapitel redovisas de metoder som används vid insamling av data under 
fallstudien på Peab i Jönköping för att besvara givna frågeställningar. Arbetsgången 
beskrivs och valet av metod motiveras för en ökad trovärdighet. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Examensarbetet är en kvalitativ studie då den utgörs av en fallstudie där visioner, 
tankar, hinder och komplexitet med integreringen av BIM undersöks. En fallstudie är 
lämplig då examensarbetets författare efterfrågar en detaljrik empiri som speglar 
verkligheten och ger ett utforskande och beskrivande resultat. (Blomkvist & Hallin, 
2014) 

Ett fallföretag studeras för att redovisa kopplingen mellan visioner om BIM och hur 
dessa kan omsättas i praktiken. Som fall studeras byggföretaget Peab i Jönköping där 
kvalitativ data insamlas genom intervjuer, observationer och dokumentanalys. För att 
besvara aktuella frågeställningar analyseras insamlad empirisk data tillsammans med 
vetenskaplig litteratur.  

2.2 Valda metoder för datainsamling 
Metoder för datainsamling är observationer, intervjuer och dokumentanalys. Insamlad 
data utgör det empiriska material som ligger till grund för att besvara givna 
frågeställningar och uppnå examensarbetets mål.  

Observationer genomförs under en utbildning på Peab i Jönköping för att skapa 
förståelse för inlärnings- och integreringsprocesser samt få en bild av anställdas 
åsikter och inställningar till att börja använda BIM. Observationerna som genomförs 
är icke deltagande och icke maskerade, då författarna inte deltar i systemet som 
studeras men de som observeras har kännedom om observationen. Observationerna är 
också direkta eftersom de är samtidiga med händelsen (Rosengren & Arvidson, 2002). 
Genom att vara icke deltagande påverkas inte deltagarna av författarnas egna åsikter 
eller kunskapsnivåer.  

För att kartlägga personliga idéer, kunskaper om BIM och reflektioner kring 
integreringen genomförs intervjuer med anställda på Peab i Jönköping. För att få en 
djupare insikt i företaget och hur olika roller påverkas av integreringen av BIM, 
intervjuas anställda på olika positioner i linjeorganisationen. Intervjuerna är öppna 
och muntliga där svaren bandas och antecknas. För att skapa ett onyanserat resultat 
som redogör för individens egna, personliga åsikter är frågorna objektivt 
standardiserade och har förutbestämd, strukturell karaktär. Denna typ av frågor skapar 
utrymme för en opartisk jämförelse och analys (Rosengren & Arvidson, 2002). 
Respondenterna behandlas i denna rapport anonymt för att de åsikter som framförs 
vid intervju inte ska nyanseras. Resultatet av genomförda intervjuer redovisas därför 
inte som bilagor.   

För att beskriva företagets definition, användning och vision med BIM görs en 
dokumentanalys av insamlad data från den interna webbportalen på Peab Sverige AB. 
Dokumentanalysen är en systematisk genomgång av textdokument för att kategorisera 
innehåll och ta fram relevant data för givna frågeställningar (Repstad & Nilsson, 
2007). Metoden är aktuell då avsikten är att granska interna dokument för att jämföra 
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personliga värderingar från intervjuer och observationer med de intentioner som finns 
på företagsnivå. 

2.3 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Nedan redovisas och motiveras utvalda metoder som används för att besvara 
respektive frågeställning.  

2.3.1 Hur används BIM idag?  
För att kartlägga hur BIM används idag på ett entreprenadföretag genomförs 
intervjuer och observationer av anställda på Peab i Jönköping. För att få ett större 
perspektiv och tolka ledningens syn på BIM görs en dokumentanalys av interna 
dokument på Peab Sverige AB. Metoderna är valda för att skildra användningen samt 
förståelsen av BIM på flera nivåer i företaget.  

2.3.2 Hur ser visionen ut för användningen av BIM? 
För att ta fram visionerna om BIM på individ- och företagsnivå genomförs en 
dokumentanalys samt intervjuer med anställda på beslutsfattande positioner inom 
linjeorganisationen på Peab i Jönköping. En intervju genomförs även med en 
utvecklingsingenjör på Peab Sverige AB som ansvarar för integreringen av BIM. 
Frågeställningen besvaras också genom observationer vid en utbildning där BIM 
introduceras för de anställda på Peab i Jönköping. 

2.3.3 Hur kan ett användande av BIM integreras i byggproduktionen? 
För att undersöka attityder och idéer om integreringen av BIM i byggproduktionen, 
genomförs observationer vid en utbildning samt intervjuer av de anställda på Peab i 
Jönköping. En litteraturstudie genomförs för att undersöka faktorer som tidigare 
forskning anser påverkar integreringen av nya arbetssätt i en organisation. 
Litteraturstudien görs också för att kartlägga metoder som kan användas i samband 
med en integrering av BIM.  

2.4 Arbetsgång 
Ett relevant problem för examensarbetet har tillsammans med arbetschefen på Peab i 
Jönköping tagits fram som sedan har legat till grund för att formulera examensarbetets 
mål och frågeställningar. Ett teoretiskt ramverk har arbetats fram genom en 
litteraturstudie av tidigare forskning där relevanta artiklar har studerats. Detta för att 
skapa en djupare insikt och ökad förståelse i ämnet samt för att beskriva problem, 
teorier och modeller i samband med integrering av BIM i en organisation. Av valda 
teorier har en sammanfattande modell skapats för att påvisa sammankopplingen 
mellan respektive teoretiskt avsnitt.  

Empirisk data har insamlats genom observationer, intervjuer och en dokumentanalys. 
Avslutningsvis har faktorer som sammankopplar insamlad empiri redovisats i en 
sammanfattande modell. Dokumentanalysen har skapats med hjälp av interna 
dokument från företagets internetportal som finns tillgängliga för samtliga anställda 
på Peab Sverige AB. Dokumenten har granskats och sorterats för att sedan 
sammanställas som en del av rapportens empiri. Observationer har gjorts under två 
utbildningsdagar på Peab i Jönköping där tre projektchefer, en BIM-samordnare och 
en kalkylingenjör på företaget medverkade. Utbildningen hölls av en 
utvecklingsingenjör från Peab Sverige AB som presenterade företagets BIM-strategi 
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och undervisade i programvaran Solibri. Under utbildningen observerades och 
antecknades deltagarnas åsikter, attityder och diskussioner, vilket sedan har 
sammanställts. Intervjuer har genomförts med arbetschefen på Peab i Jönköping, 
utvecklingsingenjören som höll i utbildningen, två projektchefer, en BIM-samordnare, 
två platschefer och två arbetsledare. Intervjuerna har varit enskilda, muntliga och 
spelats in. Med de respondenter som inte har kunnat delta vid en fysisk intervju har 
samtal via Lync genomförts. Intervjuerna har transkriberats och sänts tillbaka till 
respondenten som har fått möjlighet att kommentera resultatet, för att skapa 
reliabilitet. Resultatet från samtliga intervjuer har sedan jämförts, sorterats och 
sammanställts. 

Insamlad empiri har ställts i relation till det teoretiska ramverket där centrala begrepp 
har använts för att tolka empirin. En analys har genomförts med koppling till 
examensarbetets mål och frågeställningarna har besvarats enligt valda metoder. Under 
arbetets gång har möten och avstämningar genomförts tillsammans med handledare på 
Tekniska Högskolan och Peab i Jönköping. 

2.5 Trovärdighet 
Validitet och reliabilitet innebär att rätt ämne studeras på rätt sätt. För att skapa en hög 
validitet krävs en hög reliabilitet, men inte vice versa. Reliabilitet har skapats i 
examensarbetet då det empiriska materialet har tolkats entydigt och opartiskt. För att 
skapa en validitet i examensarbetet har ämnesområdet noga studerats och relevanta 
teorier har valts ut. (Blomkvist & Hallin, 2014)  

En tillförlitlighet har skapats i det teoretiska ramverket genom att vetenskapliga 
artiklar stärker samma teorier. Kunskapen som erhålls genom teorin gör det möjligt att 
ställa relevanta frågor vid intervjuer som kan besvara examensarbetets 
frågeställningar. Tillförlighet i empirin har skapats genom att intervjuer sker med 
anställda på olika positioner i företaget. För att undvika felaktiga tolkningar har varje 
respondent fått möjligheten att gå igenom och justera resultatet. En tillförlitlighet har 
även skapas genom att respondenterna presenteras anonymt då det minskar risken för 
att åsikter nyanseras.  
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3 Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel ger en vetenskaplig grund och förklaringsansats till BIM och 
problematiken med dess integrering. Relevanta vetenskapliga teorier är utvalda för att 
skapa ett analytiskt ramverk, tolka insamlad data och uppnå examensarbetets mål. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Vetenskapliga teorier skapar möjligheten att ställa relevanta frågor för att besvara 
givna frågeställningar och används även för att analysera hur ett användande av BIM 
kan integreras i byggproduktionen.  

3.2 Möjligheter med BIM 
BIM är ett samlingsbegrepp för hur information kan skapas, lagras och används på ett 
systematiskt och kvalitetssäkrat sätt. För att en 3D-modell ska kunna definieras som 
en BIM-modell krävs en objektorienterad struktur, som redovisar vad objekten i 
modellen representerar i den fysiska världen samt material, area, egenskaper och 
lägen. (Jongeling, 2008)  

Att använda BIM kan skapa möjligheter att utveckla och förändra arbetssätt och 
samarbetsformer i en organisation (Sebastian, 2011). I projekteringen skapar BIM 
förutsättningar för ökad kvalitet och minskad arbetsbelastning jämfört med traditionell 
projektering i 2D-CAD. Mängdavtagning behöver inte göras manuellt och 
revideringsprocessen med BIM blir mindre tidskrävande då förändringar appliceras 
automatiskt på allt underlag. Underlag som genereras från samma informationskälla 
minimerar risken för fel i handlingar. Tillsammans med revideringsprocessen skapar 
denna kvalitetssäkring ett mer rationellt och produktivt arbetssätt jämfört med 2D-
projektering. (Jongeling, 2008) 

BIM-modellen kan användas vid visualisering för att skapa en tydligare bild av 
byggnaden och dess ingående komponenter (Linderoth, 2013). Den kan också 
utnyttjas till kollisonskontroller mellan installationer och andra komponenter, vilket 
illustreras i Figur 1. Att identifiera fel och upptäcka kollisioner tidigt i en byggprocess 
bidrar till att färre problem måste lösas på plats i produktionen (Whyte, 2003) och 
kostnader kan därmed reduceras (Sebastian, 2011).  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kollisionskontroll med hjälp av BIM-verktyg (Autodesk, 2012). 
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Med BIM finns möjligheterna att arbeta med 4D-simulering där tidplanen kopplas till 
3D-modellen. Planeringskollisioner mellan aktiviteter kan då upptäckas i den virtuella 
modellen istället för på byggarbetsplatsen och utrymmeskollisioner kan undvikas vid 
installationstäta områden. Även APD-planer kan upprättas med 4D för att visa 
materiallager, kranplanering och tillfartsvägar på arbetsplatsen (Norberg, Wallström, 
Olofsson & Segerstedt, 2009). 3D-modellen kan även utvecklas till 5D där ytterligare 
en dimension i form av kostnad är inlagd i modellen och ger möjlighet att simulera 
kassaflödesbudget och generera inköpsplaner (Linderoth, 2013).  

3.3 Förändringsprocesser med IT 
Samuelson och Björk (2013) redogör för att IT-utvecklingen inom byggsektorn går 
framåt och har under de senaste decennierna bidragit till att förändra sättet att 
kommunicera, hantera information och ändra processer och rutiner. De menar att 
användningen av IT i kärnverksamheten kan driva utveckling och innovation mot 
högre lönsamhet, affärsnytta och produktivitet. För att dra nytta av IT krävs dock stora 
förändringar och ifrågasättande av gamla metoder och arbetssätt.  

Värdet av IT bör enligt Mooney, Gurbaxani och Kraemer (1996) bedömas efter dess 
framgång på processnivå snarare än företagsnivå, eftersom effekterna av lyckad och 
misslyckad IT är mer påtaglig i delprocesser. Dessutom kan värdeskapande 
mekanismer identifieras, teknikens marknadsvärde mätas och förståelsen för 
sambandet mellan IT och organisationen öka. Enligt Mooney, Gurbaxani och 
Kraemer (1996) kan IT ha tre separata men kompletterande effekter på delprocesser 
som skapar värde för ett företag. Dessa effekter kallar de för Automate, Informate och 
Transformate. Effekten Automate innebär att processer automatiseras genom att IT 
ersätter arbetskraft. Detta görs ur ett effektivitetsperspektiv för att skapa nyttor i form 
av produktivitetsförbättringar, arbetsbesparingar och kostnadsminskningar. Informate 
handlar om att skapa informationseffekter genom att använda kapaciteten med IT för 
att samla, lagra, bearbeta och sprida information. Detta leder till bättre beslut, 
minskad användning av resurser samt ökad organisatorisk effektivitet, kvalitet och 
inflytande hos de anställda. Transformate är effekten av omvandling och avser 
förmågan hos IT att underlätta och stödja processens innovation och förändring. IT 
kan med andra ord användas som ett stöd för utveckling i delprocesser men för att 
lyckas krävs ett sakkunnigt användande eftersom IT i sig självt inte kan ansvara för 
förändring och framgång.  

Genom att införa IT i byggsektorn hävdar Samuelson och Björk (2013) att olika 
verksamheter så som planering, logistik, design och inköp kan stödjas. Men för att få 
resultat måste IT införas gradvis i små steg och individer bör ha stor frihet att välja 
sina arbetsmetoder och verktyg. Det är också viktigt att alla aktörer utvecklas och 
utbildas i samma takt så att inte kommunikationsproblem uppstår. Samuelson och 
Björk (2013) menar även att komplexa relationer i byggbranschen medför till en 
långsam utveckling av IT, eftersom det finns aktörer som inte är villiga att använda 
sig av digitala verktyg då de saknar erfarenhet. Detta gör att all information som 
lämnas mellan aktörer inte kan utnyttjas.  

Enligt Linderoth, Jacobsson och Rowlinson (2011) formas integrering och 
användning av IT-verktyg utav samspelet mellan marknad, produktionsmiljö, socio 
kognitiv miljö och institutionella aktörer. Den socio kognitiva miljön i byggbranschen 
underhålls av institutionella aktörer så som kunder, fackföreningar och platschefer, 
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vilka återskapar beteenden baserade på befintliga normer och värderingar. Den socio 
kognitiva miljön påverkar hur mening kan skapas för nya företeelser så som BIM. 
Genom att analysera marknad och produktionsmiljö är det enligt Linderoth, Jacobsson 
och Rowlinson (2011) möjligt att förstå branschens kännetecken och på så sätt 
förklara den socio kognitiva miljön samt identifiera de institutionella aktörernas roller. 
Aktörer bör ha drivkraften till förändring, där vilja och förmåga finns att omvandla 
IT-relaterade processer och främja införandet av ny teknik på marknaden.  

För att en integrering ska bli framgångsrik menar Markus och Benjamin (1997) att 
både företagsledning och IT-specialister måste frångå sin tro om att IT har en magisk 
kraft att självt utföra organisatoriska förändringar. Insikt måste skapas i att det är allas 
ansvar att möjliggöra för en IT-förändring. För att uppnå bra resultat krävs det att 
varje aktör i en organisation vet vem som ansvarar för vad och inser att det är 
nödvändigt att lära sig nya tekniker. För att nya metoder ska kunna tillämpas och bli 
framgångsrika krävs lagarbete med ett varierat synsätt. I samband med förändring 
menar Markus och Benjamin (1997) att linjechefer och IT-specialister sällan har en 
gynnande föreställning om sina roller. Som linjechef blir det dessutom problematiskt 
att införa förändring om anställda argumenterar för att förändringen inte kommer 
fungera eller att ansvaret vilar hos någon annan. IT som innebär en organisatorisk 
förändring upplevs ofta som skrämmande och även i en välutvecklad IT finner 
anställda fel. Detta förhindrar nya, mer proaktiva och effektiva tillvägagångssätt.  

Markus och Benjamin (1997) menar att IT kan leda till att gemensamma 
standardrutiner, lagarbete och informationsdelning mellan avdelningar främjas och 
logistiksystem utvecklas. Men användningen av IT ger inte alltid ett resultat som 
överensstämmer med det avsiktliga. Istället för att uppnå ledningens mål att sänka 
kostnaderna kanske kvaliteten förbättras. Markus och Benjamin (1997)  menar därför 
att IT i sig självt inte kan försäkra om en automatisk, effektiv och lämplig 
användning, utan användarna måste se sig själva som förändringsagenter och 
grundligt förstå hur IT ska användas för att uppnå önskvärda resultat. Hänsyn bör 
dock tas till människors inlärningsförmåga då somliga lär sig nya metoder grundligt 
och effektivt endast genom att läsa om dem medan andra lär sig genom praktisk 
användning. För många krävs det en muntlig dialog och genomgång med de som har 
tagit fram metoden. 

Markus och Benjamin (1997) anser att människor med förmåga att byta taktik och 
arbetssätt, allteftersom yttre förhållanden förändras, kommer bli mer effektiva 
medarbetare. De menar att beteendeflexibilitet är en framgångsrik faktor i 
förändringsprocesser. Effektiv förändringsledning innebär att genomföra de insatser 
som krävs samt att välja det tillvägagångssätt som är mest lämpligt för involverade 
aktörer. För att en förändring ska bli framgångsrik krävs planering och improvisation 
för att kunna ta itu med motstånd och oförutsedda händelser. Linjechefer och IT-
specialister måste förändra sitt eget tankesätt innan de kan behärska ledarrollen i en 
förändringsprocess. Enligt Markus och Benjamin (1997) är det också viktigt att 
ansvaret för en förändring inte tilldelas en enskild grupp då en organisatorisk 
förändring kräver varierade roller och arbetsuppgifter. Alla måste vara redo att göra 
vad som krävs - förändring är allas jobb. Förändringsprocessen kan enligt Jacobsson 
och Linderoth (2010) underlättas om någon form av nytta för gruppen påvisas. Som 
exempel är tidsbesparing och andra omedelbara fördelar önskvärda nyttor för 
gruppen. De förklarar att varje byggprojekt har en fastställd budget och tidplan som 
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kontrolleras av linjecheferna, vilket gör att byggbranschen kännetecknas av fokus på 
tid och åtgärder.  

3.4 Integrering av BIM genom samverkansprocesser 
För att säkerställa och realisera möjligheterna med BIM och därmed kunna skapa 
organisatoriska förändringar, menar Bryde, Broquetas och Volm (2013) att aktörer 
måste vara medvetna om utmaningarna med att använda och införa BIM. Aktörerna 
måste också övertygas om fördelar med användningen av BIM och motiveras till en 
investering. Bryde, Broquetas och Volm (2013) menar att relevanta programvaror 
måste väljas men att svårigheterna ligger i att enas om gemensamma plattformar och 
skapa ett samarbete mellan medverkande aktörer. För att processerna ska kunna 
samverka måste BIM-modellen enkelt kunna delas och flödet av information får inte 
begränsas. För att gynna samarbetet måste den allmänna kompetensen om BIM öka 
genom utbildning och potentialen med BIM måste ses ur ett större sammanhang. Ett 
tidigt engagemang och samarbete krävs mellan de olika projektdeltagarna genom hela 
byggprocessen.  

Enligt Samuelson och Björk (2013) är möjligheten att göra gemensam information 
tillgänglig genom BIM av tydlig nytta i byggsektorn. De hävdar att kommunikation 
och spridning av information utgör den största delen av en förändringsprocess. 
Kommunikationen är en stark drivkraft och kräver att medverkande aktörer måste 
samarbeta för att kunna omorganisera varje nytt projekt. För att minska 
informationsförlust och upprätthålla BIM i efterföljande projekt hävdar Marshall-
Ponting och Aouad (2005) att information måste överföras och bidra till en 
kontinuitet. Även Linderoth (2010) hävdar att det ligger en utmaning i att upprätthålla 
och återinföra BIM i efterföljande projekt. Denna utmaning kan inte lösas genom en 
förändring av projektorganisationen, eftersom organisationen upplöses när ett projekt 
avslutas. 

För att kommunikation och samverkan mellan aktörer ska kunna integreras vid 
användningen av BIM krävs fem framgångsfaktorer som Sebastian (2011) definierar i 
modellen ”POWER”:   

Product information sharing (P), det vill säga delning av produktinformation, innebär 
att öppna standarder bör användas i innehåll- och datastruktur. För att kunna 
samarbeta med hjälp av BIM anser Sebastian (2011) att det krävs en modellchef, 
vilket är en ny expertroll med kunskap om både BIM och byggprocessen. 
Modellchefen har i uppgift att integrera information från olika byggaktörer och 
utveckla en standard för modellens objektbibliotek. När det gäller 
informationshantering är dock varje aktör fullt ansvarig för informationens innehåll 
och kvalitet.  
 
Organisational roles synergy (O) står för synergi av organisationsroller. För att 
byggprocessen ska kunna utvecklas och effektiviseras med hjälp av BIM behöver 
aktörernas roller, relationer och synsätt på byggprocessen förändras. Aktörernas 
arbete behöver samverkas och integreras men detta hindras i dagsläget av avtal om 
roller och ansvar. För att BIM ska kunna utnyttjas optimalt krävs därför nya 
avtalsförhållanden. Sebastian (2011) beskriver också problematiken med att aktörers 
insatser i somliga projektskeden är kortsiktiga och det finns inga konkreta incitament 
för integrerad samverkan.  
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Work processes coordination (W) innebär samordning av arbetsprocesser. För att 
skapa utveckling och effektivitet med BIM behöver byggprocessen omorganiseras så 
att processerna samordnas. Sebastian (2011) understryker dock att varken BIM eller 
samverkansprocesser i ett byggprojekt kan standardiseras utan måste skräddarsys för 
varje projekt. Samarbete, modellering, struktur, detaljnivån och stödjande verktyg 
måste utformas med tanke på projektets komplexitet och syfte.  
Environment for teamwork (E) innebär att skapa en miljö för samverkan. Sebastian 
(2011) tar upp vikten om att skapa en gemensam vision av optimal samverkan med 
hjälp av BIM, där en gemensam ambition för projektet och samverkansprocessen 
definieras. 
 
Reference data consolidation (R) innebär en förstärkt och förbättrad referensdata. 
Sebastian (2011) menar att indata och erfarenhet från verkliga projekt ska appliceras 
för att minska glappet mellan teori och byggpraxis. Detta är avgörande för att bryta 
det mentala förhållningssätt där många aktörer ifrågasätter betydelsen av BIM och 
efterfrågar bevis på framgång. Sebastian anser också att ett nära samarbete mellan 
universitet, forskningsinstitut, myndigheter och aktörer i den kommersiella BIM- och 
byggsektorn är en viktig framgångsfaktor i kunskapsutvecklingen om BIM. 

3.5 Integrering av BIM genom omedelbara fördelar 
Företag arbetar rationellt och Samuelson och Björk (2013) menar att en förändring 
eller insats måste vara direkt meningsfull om den ska kunna ske. Om insatsen har en 
osäker utgång kommer en förändring inte att genomföras utan det krävs en omedelbar 
betydande belöning. Problematik skapas när fördelar inträffar först på längre sikt eller 
kräver inledande insatser som kan vara svåra att motivera då de omedelbara 
fördelarna inte blir helt uppenbara. Att investera i tekniker som BIM har enligt 
Samuelson och Björk (2013) inte bara kortsiktiga vinstintressen. Nyfikenhet och vilja 
att införa nya effektiva metoder gynnar företaget, skapar konkurrensfördelar och 
förbättrar den interna verksamheten. Effektivisering av befintliga processer i företag 
är enklare att genomföra än att experimentera med nya arbetssätt.   

Jacobsson och Linderoth (2010) beskriver fokus på tid och handling som djupt rotade 
på alla i nivåer i ett företag och kan ses som ett uttryck för aktörernas referensramar 
inom byggbranschen. Referensramarna skapar olika beteenden som förstärks av 
företagets lönestruktur, som i sin tur förstärks av hur projekt organiseras. Som 
exempel dominerar ackordslöner den svenska byggsektorn, vilket gör att 
verksamheter som inte ingår i ackord kan ses som ett hot mot att nå högre löner. 
Enligt Jacobsson och Linderoth (2010) är det också stort fokus på omedelbara 
åtgärder, det vill säga att försöka lösa problem omedelbart. Många gånger hade det 
varit bättre att stoppa verksamheten och bearbeta problemet tillsammans med aktörer 
som deltar i det aktuella skedet av projektet.  

Genom avtal, incitament, lönestrukturer och avgifter för förseningar förstärks 
uppmuntran om en minskad tidsåtgång enligt Jacobsson och Linderoth (2010). Därför 
är händelser som leder till omedelbara åtgärder önskvärda för aktörerna och dessa 
åtgärder är även lättare att integrera eftersom omedelbara fördelar generas. Som 
exempel är åtgärden att använda digitalkamera för att enkelt fotografera 
byggkomponenter och bifoga tillsammans med frågor i mail till underleverantörer. Att 
upptäcka kollisioner med BIM är ytterligare exempel på en åtgärd som ger 
omedelbara fördelar.   
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Att integrera BIM i flera projektprocesser samtidigt gör det i princip omöjligt för 
projektorganisationen att realisera omedelbara fördelar. Jacobsson och Linderoth 
(2010) menar att denna typ av integrering kräver en omfattande utbildning och 
kunskapsutveckling vilket kan vara svårt för medlemmarna att acceptera. Istället är 
det bättre att integrera BIM i ett fåtal delprocesser eftersom det skapar möjligheten att 
styra mot de omedelbara fördelar som eftertraktas av projektmedlemmarna. BIM-
processen har då större chans att bli accepterad eftersom den avgränsas och inte blir 
lika komplex. 

Jongeling (2008) påpekar att BIM inte automatiskt resulterar i en kortare projektering 
då det krävs tid för utbildning eftersom BIM-verktyget är mer komplext. Men genom 
att beskrivningar, materiallistor, planer och sektioner kan tas fram automatiskt ur 
modellen intjänas ändå tid. En 3D-modell har dessutom fler användningsområden då 
den kan användas vid analyser, samgranskning, visualisering, kalkyl, inköp och 
produktionsplanering. Däremot förändras arbetsbelastningen vid projektering med 
BIM jämfört med 2D-CAD. Figur 2 visar att BIM-projektering kräver en mer 
omfattande inlärningsperiod och större arbetsinsats i början av projekteringen men att 
detta arbete minskar den totala insatsen som krävs under projekteringens gång.  

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Integrering av BIM genom kravställning 
Aktörer med erfarenhet av att arbeta med BIM är enligt Linderoth (2010) 
oproblematiska att involvera i en process där BIM ska användas. Vad som är 
problematiskt är att dessa aktörer ofta inte har en tillräckligt stark ställning eller 
position för att kräva en obligatorisk användning av BIM i ett projekt. Därför är det 
huvudentreprenören, kunden eller myndigheter som ska kräva användningen av BIM 
enligt Linderoth (2010), då de har makten att göra det. Problematik kan dock uppstå 
när somliga underleverantörer har bristande beredskap och inte ser en ekonomisk 
möjlighet att investera i BIM på grund av företagets storlek. Många projekt är också 
för små för att underleverantörerna ska kunna dra nytta av tekniken.  

Wong, Wong och Nadeem (2009) anser att även den offentliga och privata sektorn 
behöver stödja BIM-implementeringen. Fördelarna med ett starkt engagemang från 
den privata sektorn är möjligheterna till nya affärsprocesser, partnerskap och 
samarbeten. Engagemanget kan också skapa incitament för utveckling av nya program 

Figur 2. Skillnad i arbetsbelastning vid projektering med BIM jämfört med 2D-CAD. 
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och ökad kapacitet i befintliga mjuk- och hårdvaror. Ett stöd från den offentliga 
sektorn är dock nödvändig för att få en nationell effekt och en landsövergripande 
utveckling av BIM. Det skapar en drivande kraft för högre utnyttjande, en enhetlig 
miljö för ett nationellt godkännande av BIM samt en aktiv miljö för forskning och 
utveckling inom området. Kraven om BIM blir då ett resultat av rättsliga beslut och 
användare i samtliga sektorer får ett officiellt godkännande för BIM-implementering. 

3.7 Sammanfattning av valda teorier 
När valda teorier sammanfattas ser författarna åtta utmärkande faktorer som gynnar en 
förändringsprocess. Dessa faktorer är sammanställda i Figur 3 där fyra av de 
teoretiska avsnitten sammankopplas med de integreringsfaktorer som respektive 
avsnitt behandlar. Den faktor som samtliga avsnitt berör är engagemang vilken 
därmed kan ses som den viktigaste faktorn i en integreringsprocess. Övriga faktorer 
berörs av två eller tre teoretiska avsnitt och när en organisation tar sig an faktorerna 
nedan kan möjligheterna med BIM integreras.    

 

 

 
Figur 3. Faktorer som sammankopplar teoretiskt ramverk. 
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4 Empiri 
I detta kapitel redovisas empirisk data som insamlats för att besvara examensarbetets 
frågeställningar och mål. Kapitlet indelas efter genomförda metoder där data som 
insamlats genom dokumentanalys, observationer och intervjuer presenteras.  

4.1 Dokumentanalys 
Peab Sverige AB har en intern internetportal där tillgängliga dokument förklarar 
begreppet BIM samt de fördelar företaget ser i att anta BIM som ett arbetssätt. På 
portalen finns företagets BIM-manual och checklista för medverkande konsulters 
egenkontroller. 

4.1.1 BIM på Peab Sverige AB  
Peab Sverige AB beskriver BIM som ett digitalt verktyg som används för virtuellt 
byggande. Till en objektsindelad 3D-modell kopplas olika verktyg som används under 
byggprocessen och kan se olika ut beroende på projektets behov samt ambitionsnivå 
med BIM. Genom virtuellt byggande är det möjligt att genomföra en 
byggbarhetsgranskning där problem upptäcks och justeras före byggstart. Detta leder 
till en intern processförändring då det krävs att aktörer deltar tidigt i processen och 
påverkar redan i projekteringen. 

Peab Sverige AB anser att integreringen av BIM måste ske successivt för att 
underleverantörer, projektörer och företagets anställda ska hinna hantera det nya 
arbetssättet och dess verktyg. Dessutom ska kurser i att samordna och driva BIM-
projektering hållas. Det är viktigt att tydliggöra beställningen av BIM-modeller redan 
vid upphandlingen för att uppnå en juridisk nivå i både handlingar och modeller. I ett 
tidigt skede ska ett tekniskt startmöte säkra att teknik och arbetssätt fungerar och för 
att systematiskt åstadkomma en hög kvalitet på BIM-modellerna ska 
kvalitetsgranskning ske fortlöpande under projekteringsskedet. På så sätt säkerställs 
innehållet och dubbletter undviks vid mängdavtagning. Enligt Peab Sverige AB 
skapar BIM-samordning och modellgranskning produktivitet, lönsamhet samt gör det 
möjligt att undvika kollisioner i byggproduktionen.   

3D-visualisering med BIM kan skapa en tydlig bild av den färdiga byggnaden och 
byggprocessen. Detta kan öka förståelsen och ge fler projektdeltagare möjligheten att 
vara delaktiga och påverka processen. Peab Sverige AB anser att denna delaktighet 
ger en ökad motivation och ett engagemang som i sin tur leder till förbättrad kvalitet. 
Att vidareutveckla BIM-modellen till 4D kan skapa bättre projektkontroll och översikt 
över tidplanen. Mängdavtagning med BIM handlar om att analysera och optimera 
mängder från 3D-modellen för att effektivisera arbetet och få ökad kontroll och 
projektförståelse. Även logistik och produktion underlättas vid mängdavtagning med 
BIM. När mängderna är framtagna kan kalkylarbetet sammankopplas med modellen 
och skapa en 5D-modell. BIM kan då tydliggöra mängderna i varje kalkylpost och 
göra så att kostandsändringar vid nya leveranser kan följas. Detta ökar möjligheten att 
ha kontroll på ekonomin under projekteringen eftersom en verklighetsanpassad 
planering utvecklas. 

I produktionen kan BIM-modellen främst användas till visualisering för att läsa ut den 
information som är önskvärd vid aktuellt skede. Modellen kan användas som hjälp vid 
arbetsberedningar samt skapa en tydligare förståelse genom att komplettera 2D-
ritningar. Även mängdavtagning kan göras i produktionen vid exempelvis avrop.  
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Utöver ovan nämnda fördelar ser Peab Sverige AB vinster med den position som BIM 
kan ge företaget på marknaden då de möter kunders krav och konkurrenters 
utveckling. En attraktionskraft kan skapas vid användning av BIM och göra Peab 
Sverige AB till en mer attraktiv arbetsgivare där medarbetare får möjligheten att 
utvecklas tekniskt.  

Peab Sverige AB arbetar idag med programvarorna Solibri Model Checker, Solibri 
Model Viewer och Vico Office. Solibri Model Checker används för att slå samman 
konsulters modeller och genomföra kollisionskontroller för att säkerställa modellerna 
inför mängdavtagningen. Därefter kan den sammanslagna modellen visualiseras i 
Solibri Model Viewer men i denna programversion kan inga ändringar eller 
kollisionskontroller utföras. Vico Office används vid kalkylering. 

Innehållet i 3D-modellerna specificeras i en BIM-manual, som en referensgrupp på 
Peab Sverige AB har upprättat för att säkerställa företagets krav och rutiner i varje 
projekt. Manualen är uppbyggd som en mall med givna mål för BIM och omfattar 
styrande krav och leveransspecifikationer för BIM-projekteringen. BIM-manualen ska 
leda till ett enhetligt arbetssätt för att underlätta kommunikationen mellan deltagande 
konsulter och aktörer. Projektets ambitionsnivå avgör innehållet i den slutliga 
leveransen av modeller, ritningar och övriga dokument. Referensgruppen poängterar 
därför vikten av att samtliga deltagare har förståelse för de mål som sätts för projektet. 
BIM-manualen beskriver den struktur som ska gälla för projekt- och 
objektsinformation samt vid leveranser och specificerar allt från organisation- och 
mappstruktur till littera, filformat och detaljeringsnivå. Referensgruppen på Peab 
Sverige AB har även upprättat en checklista för egenkontroller som ska utföras inför 
slutleverans av ett skede. På så sätt säkerställs att projektets krav på innehåll och 
kvalitet uppfylls enligt BIM-manualen.  

4.2 Observationer 
Observationer utförs på Peabs kontor i Jönköping under två utbildningsdagar för 
företagets BIM-samordnare och BIM-ansvariga projektchefer. Utbildningen är en 
delprocess i att etablera ”Basnivå BIM” med fokus på samgranskning och 
kollisionskontroller med programvaran Solibri. Utbildningen genomförs av en 
utvecklingsingenjör som ansvarar för integreringen av BIM på Peab i Jönköping. 
Ingenjören ingår i den referensgrupp som arbetar med BIM på Peab Sverige AB och 
som ska försäkra att integreringen går som planerat. 

4.2.1 Utbildning i nya arbetssätt 
Under utbildningen presenterar utvecklingsingenjören företagets BIM-strategi som är 
framtagen genom erfarenhet från tidigare projekt. Första steget i BIM-strategin är 
”Basnivå BIM” där målet är att använda BIM i projekteringen för att utveckla bättre 
modeller och handlingar med mer information som kan användas i produktionen. BIM 
ska användas för visuell kommunikation och inlärning av projektet samt möjliggöra 
identifiering av byggbara och produktionseffektiva metoder som ger en bättre 
samordning. Ett BIM-nätverk med en BIM-samordnare från varje region har skapats 
med syfte att dra nytta av olika regioners erfarenhet och arbetssätt. Nätverket kan 
användas som en kommunikationskanal för att dela feedback och information mellan 
olika BIM-projekt. BIM-samordnarens uppgift är att kvalitetsgranska BIM-modeller, 
underlätta vid BIM-samgranskning samt hålla i tekniska startmöten tillsammans med 
BIM-ansvariga projektchefer för respektive disciplin.  
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Strategiska steg som ligger i framtiden på Peab i Jönköping är mängdavtagningsbara 
4D- och 5D-modeller där tid och kostnad kopplas till BIM-modellerna. 
Utvecklingsingenjören redogör för att dessa modeller utgör den fulla nyttan med BIM, 
men att vinster och möjligheter skapas redan vid 3D där exempelvis egenskaper och 
funktion är kopplade till modellens objekt. BIM ska i dagsläget fungera som stöd till 
övriga handlingar i byggproduktionen. Modellen är inte en kontraktshandling men för 
att säkerställa innehållet bifogar Peab Sverige AB BIM-manualen i 
förfrågningsunderlaget.  

Fördelar som deltagarna upptäcker under utbildningens gång är att problem som 
vanligtvis får lösas på plats blir färre genom användning av BIM. Positiva reaktioner 
skapas av möjligheterna att kunna utföra kollisionskontroller och se installationer i 
sektion. Likaså av att kunna använda modellen för att visualisera byggnaden och dess 
ingående komponenter vid kundmöten och problemlösning. När en kollision eller ett 
problem upptäcks kan ett ärende skickas till ansvariga konsulter med foto, kommentar 
och beskrivning. Detta verktyg ses som informativt men diskussioner uppstår om vem 
som ska lösa problemet när flera underentreprenörer är inblandade i samma ärende. 
Några deltagare anser att det är upp till personen som utför kontrollen att avgöra, 
medan andra avsäger sig ansvaret och anser att det bör lösas av underentreprenörerna 
själva.  

Deltagarna känner osäkerhet i att kunna förlita sig på att modellen är korrekt och 
tvivlar på BIM som ett naturligt arbetssätt för produktionen. Det finns motstånd i att 
behöva lära sig ytterligare programvaror och deltagarna tror att intresset för BIM 
kommer bli svårt att skapa. Det finns även funderingar om hur integrering ska ske i 
byggproduktionen. Deltagarna poängterar vikten av en hög detaljeringsnivå för att 
kunna optimera användningen av BIM. Ett problem ligger i att inte alla konsulter ritar 
i 3D och har olika syn och föreställningar. Detta tror deltagarna orsakas av att 
konsulterna inte sitter integrerade och enbart ser sin egen del av projektet.  

4.3 Intervjuer 
Intervjuer görs med arbetschef, projektchefer, BIM-samordnare, platschefer och 
arbetsledare på Peab i Jönköping samt med den utvecklingsingenjör som ansvarar för 
integreringen av BIM. Respondenterna har olika bakgrund i branschen då några har 
erfarenhet som hantverkare medan andra har genomgått teknisk utbildning. 

4.3.1 Att använda BIM på Peab i Jönköping 
Peab Sverige AB var tidigare indelat i självständiga divisioner vilket enligt 
utvecklingsingenjören skapade ett splittrat arbetssätt på företaget. Detta har gjort att 
endast somliga divisioner har haft resurser i form av projekt och anställd kompetens 
att arbeta med BIM. Peab Sverige AB arbetar nu istället i regioner vilket har genererat 
ett mer systematiskt och likvärdigt arbetssätt. Vid årsskiftet 2014/2015 togs ett 
centralt beslut att använda BIM i samtliga totalentreprenader med en kontraktssumma 
över 30 miljoner kronor. 

Diskussioner om BIM och dess betydelse har pågått länge i byggbranschen och alla 
respondenter är medvetna om att BIM är aktuellt på Peab i Jönköping. Innan BIM 
blev ett krav i företagets totalentreprenader arbetade ingen av de anställda på Peabs 
kontor i Jönköping med BIM. Den sammantagna kunskapsnivån hos majoriteten av 
respondenterna är relativt låg men samtliga förstår att BIM innebär bland annat 3D-
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modellering och flera har varit i kontakt med 3D-modeller genom andra aktörers 
företag. BIM-samordnaren har arbetat med 3D-modeller sedan 2007 då han var 
anställd på ett annat företag och en av projektcheferna har varit involverad i ett 
projekt på Peab i Jönköping där en 3D-modell fanns tillgänglig men inte användes 
något nämnvärt.  

Respondenternas inställning till att börja arbeta med BIM är i dagsläget varierad men 
genomgående positiv, särskilt hos BIM-samordnaren som anser att integreringen 
borde skett tidigare då han länge sett fördelar med 3D-modeller. Arbetschef och 
projektchefer beskriver att det ofta finns ett motstånd i början av en 
förändringsprocess men att ökad kunskap gör det lättare att se fördelar och få en 
positiv inställning. Utvecklingsingenjören betonar att förändring av arbetssätt tar tid 
och kräver mycket av en organisation. Detta bekräftar arbetschefen som förklarar att 
integreringsstarten inte har varit lika enkelt som han förväntade sig. Projektcheferna 
bedömer att BIM kräver ett kontinuerligt arbete för att kunna hanteras och 
arbetschefen tror att BIM kommer leda till en viss tidsfördröjning och innebära mer 
arbete jämfört med 2D. Flera av respondenter påpekar dock att denna tid kommer 
intjänas under projektets gång då färre oväntade problem behöver åtgärdas i 
produktionen.  

BIM-samordnaren och projektcheferna tror att BIM kommer leda till bättre handlingar 
då mer information blir tillgänglig som gör det svårare för konsulterna att dölja fel. De 
menar att konsulter inte längre kan gömma sig bakom ritningarna på samma sätt som 
vid enbart 2D. Arbetschefen uttrycker det istället som att BIM kan underlätta för 
konsulten att hitta fel och förenkla revideringsprocessen. Han tillägger dock 
problematiken med garantifel och att dessa inte kommer kunna undvikas trots 
användningen av BIM. Inte heller de fel som orsakas av slarv i produktionen kommer 
automatiskt åtgärdas.  

Samtliga respondenter ser nytta med att använda BIM för visualisering och 
kollisionskontroller då förståelsen kan underlättas för projektdeltagarna, särskilt vid 
involvering av nya yrkesgrupper. Det blir lättare att snabbt skapa sig en helhetsbild, få 
grepp om projektet, kontrollera arbetsgången och få förståelse för andra aktörers 
arbete. En platschef tror också att BIM kan vara bra ur säljande synvinkel då 3D-
modellen kan underlätta för kunden vid tillval. Projektcheferna har förhoppningar om 
att BIM kan leda till fler egenkontroller, vilket är ett moment som ibland undviks av 
konsulterna. Majoriteten av respondenterna anser däremot att BIM inte kan utesluta 
2D-ritningar utan bör endast användas som ett kompletterande hjälpmedel.  

I dagsläget anser projektcheferna dock att informationen som kan utvinnas ur en 
modell är otillräcklig och de önskar en högre detaljeringsgrad med material, ytskikt, 
kulörer, passbitar och anslutningar. BIM-samordnaren anser även att ljud- och 
brandklass är önskvärd information i en modell. Projektcheferna tror att intresset för 
BIM kommer öka om en högre detaljeringsgrad skapas i företagets BIM-modeller, 
samtidigt som de påpekar att modellerna inte får bli för svåra att använda. Dessutom 
anses det ohållbart om för stora kostnader och för många projekteringstimmar ska 
krävas för att kunna utnyttja modellen i produktionen.  

4.3.2 Att integrera BIM på Peab i Jönköping 
Ansvaret för BIM-integrering måste enligt samtliga respondenter komma uppifrån och 
fungera som ett linjeansvar. Ett sådant beslut är tvingande och därmed lättare att 
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genomföra eftersom konsulter då måste ändra sitt arbetssätt. Utvecklingsingenjören 
menar att vid en förändring bör linjecheferna skapa en kultur som inbjuder till 
utveckling. Detta tillsammans med engagemang och ansvar är faktorer som han anser 
är viktiga för att bli attraktiva på marknaden och uppnå större visioner. En projektchef 
påpekar att när ledningen tar beslut om BIM måste de ekonomiska konsekvenserna 
som förändringen medför accepteras och ledningen får inte begränsa tillgången av 
exempelvis programvaror på grund av kostnader.  

Utöver linjeansvaret anser projektcheferna att utbildning utgör den viktigaste 
komponenten i BIM-integreringen och måste hållas av en central person som är väl 
insatt i området. BIM-samordnaren ser BIM-integreringen som projektchefernas 
ansvar med tanke på deras roll i projekten där de även bör tillgängliggöra BIM för 
platschefen i produktionen. Utvecklingsingenjören och arbetschefen påpekar sedan att 
det är platschefens ansvar att BIM används på byggarbetsplatsen, då han är 
produktionens nyckelperson. Även projektcheferna själva anser att de ska agera stöd i 
integreringen och föra BIM vidare till produktionen. Däremot skiljer sig åsikterna om 
vilket ansvar deras roll har vid användningen av BIM. En av dem ser förslagsvis att 
samgranskning och kollisionskontroller med BIM bör tilldelas en specialist, köpas 
som en tjänst eller utföras av underentreprenörerna. Han menar att eftersom 
projektcheferna är inblandade i samtliga skeden i flera projekt bör en övergripande 
förståelse om BIM och hantering av valda programvaror räcka. Ansvaret blir annars 
för stort och tidskrävande. Den andra projektchefen påpekar dock att rollen som 
projektchef alltid har inneburit ett samordningsansvar. Skillnaden blir att BIM-
samordningen kommer kräva tid på grund av inlärning, något som projektcheferna 
kommer bli tvungna att ta hänsyn till i projekteringen. Han tror dock att BIM kommer 
underlätta i andra skeden och vid komplicerade projekt kan samgranskning med BIM 
rent av vara mer tidseffektivt än vid 2D. Projektcheferna poängterar dock att företaget 
inte ska fungera som en kontrollant vid samgranskning, utan samtliga aktörer måste ta 
sitt ansvar i BIM-användningen.  

Arbetschefen och BIM-samordnaren anser att kravställningen Peab Sverige AB har på 
BIM för medverkande konsulter idag har en lagom nivå, vilket också har varit 
utvecklingsingenjörens avsikt vid införandet av ”Basnivå BIM”. De anser att 
förändringen blir för stor att hantera om bågen spänns för hårt och påpekar att 
införandet av nästkommande steg som 4D och 5D bör vänta tills alla är mogna för det. 
Utvecklingsingenjören poängterar att det är onödigt att efterfråga modeller med ökad 
information innan det finns kunskap att utnyttja dem. Även projektcheferna anser att 
integreringen av BIM bör ske i etapper men påpekar samtidigt otillräckligheten i att 
endast kunna upptäcka kollisioner och visualisera byggnader. De ser inte fullständig 
nytta med införandet av BIM förrän nivåerna 4D och 5D uppnås och anser att 
kalkylering, tidsplanering och mängavtagning bör kunna göras i modellen. Dock 
ifrågasätter de hur dessa ytterligare nivåer ska genomföras i praktiken då de menar att 
det krävs kunskaper inom både byggbranschen och IT för att vidareutveckla en 
modell till 4D och 5D. Idag utformas tidsplaner efter erfarenhet och de har svårt att 
föreställa sig hur detta ska kunna automatiseras, hur avancerat det blir och hur långt 
fram i tiden det ligger. Det finns även en osäkerhet kring vems ansvar det är att 
uppdatera modellen under byggprocessens gång och hur det ska gå till.  

Respondenterna anser att när ett etablerat företag som Peab Sverige AB ställer krav på 
att använda BIM, blir fler aktörer tvingade att rita i 3D för att vara aktuella på 
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marknaden. Projektcheferna upplever att det hittills har varit svårt att påverka 
arkitekter och konstruktörer till att arbeta med BIM då kunskaper att hantera 3D-
program och IFC-filer verkar saknas. Arbetschefen tror att en ökad efterfrågan av 
BIM kommer leda till att marknaden utvecklar och förbättrar programvaror. Han 
hoppas att framtida programvaror kan samordnas och utveckla mer enhetliga system 
inom branschen, för att ersätta den mängden programvaror som finns att tillgå i 
dagsläget. En projektchef tar upp samma problem och påpekar fördelen att kunna slå 
samman de program som idag används vid kalkylering, planering och utformning till 
en och samma programvara.  

Vid integreringen av BIM ser samtliga projektchefer en vikt i att införa en 
kravställning så tidigt som möjligt i projektet. Kravet på en BIM-modell bör framföras 
redan i anbudsskedet så att BIM-modellen utformas från början och medräknas vid 
kalkyl och inköp. På så sätt skapas en riktlinje för projektet som kan hjälpa företaget 
att arbeta på en nivå som är kompatibel för alla. En av projektcheferna framför att det 
borde finnas en branschstandard för BIM som är vedertaget på marknaden och som 
alla har förtroende för. Detta kan leda till att samtliga aktörer förstår och har samma 
föreställning om vad arbetssättet BIM innebär. En branschstandard med gemensamma 
krav kan skapa en medvetenhet om vilken information som modellen innehåller. Detta 
är viktigt för att kunna se modellen som pålitlig och veta vad som kan förväntas, 
krävas och genereras av den. Utvecklingsingenjören anser dock inte att det krävs en 
standardisering av BIM för att uppnå dess fulla potential. Möjligtvis kan utvalda 
processer och arbetssätt standardiseras men han tror snarare att det är en variation 
baserade på personliga arbetssätt som skapar lönsamma resultat.  

4.3.3 Svårigheter vid integrering  
Samtliga respondenter tror att ålder och intresse är förklaringar till varför BIM inte är 
ett etablerat arbetssätt på vissa företag i byggbranschen. Av de äldre respondenterna 
ses datoranvändningen inte lika självklar som för den yngre generationen. Även vilja, 
fallenhet, tid och ekonomi är aspekter som nämns när respondenterna identifierar 
integreringssvårigheter med BIM. Arbetschefen tror att svårigheten med integrering 
också beror på att byggbranschen inte har varit mogen för BIM tidigare.  

Det faktum att byggbranschen anses långsam vid utveckling och införande av nya 
arbetssätt, tror arbetschefen orsakas av att problem har uppstått när nya metoder 
prövats. Därför väljs istället ett arbetssätt baserat på erfarenhet som med säkerhet 
fungerar. Utvecklingsingenjören tror att även integreringen av BIM har försvårats av 
denna anledning eftersom tidigare programvaror har varit bristande och gjort att 
modellerna ansetts opålitliga. Han tror därför att integreringen blir lättare nu när bättre 
programvarorna har utvecklats och fler utbildade inom området kan påvisa fördelarna. 
En platschef påpekar dock den disciplin som kommer krävas i alla led för att integrera 
BIM. BIM-samordnaren och arbetschefen påpekar också tiden som kommer krävas 
för det systemskifte som BIM faktiskt innebär. De liknar detta med förändringen att 
gå från ritplanka till CAD vilket tog i princip ett generationsutbyte att genomföra.  

En projektchef tror att en lyckad integrering kräver att alla får ta del av BIM och att de 
anställda blir medvetna om att BIM används och arbetas med på företaget. BIM-
samordnaren anser att alla måste se BIM som ett arbetssätt, inte ett system. 
Arbetssättet måste bli naturligt och kravet om BIM bör gälla samtliga projekt och inte 
baseras på projektets omsättning.  



Empiri 

19 

4.3.4 Integrering i byggproduktionen 
För att utnyttja möjligheterna med BIM anser projektcheferna och BIM-samordnaren 
att modellen måste tas hela vägen till byggproduktionen. Yrkesarbetarna i 
produktionen kan dock inte tvingas att använda BIM utan ett intresse bör försöka 
skapas genom att exempelvis upplysa om nyttorna. I dagsläget kräver ”Basnivå BIM” 
att BIM-modellen ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen men omfattningen av dess 
användning blir individuell på varje arbetsplats. Utvecklingsingenjören på Peab 
Sverige AB anser att detta är en rimlig nivå i dagsläget för att skapa förutsättningar 
för att utveckla egna arbetssätt som engagerar och motiverar. 

För att kunna integrera BIM i byggproduktionen och utveckla ett naturligt arbetssätt 
där en BIM-modell är enkel att använda, menar projektcheferna att platschefens och 
arbetsledarens kunskaper om BIM måste öka. De anser också att det är viktigt att få 
med arbetsledaren och platschefen tidigt i projektet. Utvecklingsingenjören ser också 
möjligheter i att utnyttja platschefens och arbetsledarens produktionskunskaper i 
projekteringen. För att BIM ska skapa nytta i byggproduktionen krävs det enligt 
projektcheferna en hög detaljeringsnivå i modellen. Dessutom måste de IT-verktyg 
som krävs för att använda BIM enkelt kunna beställas. BIM-samordnaren upplever att 
möjligheten att få fram IT-verktyg till produktionen tidigare har varit begränsad och 
problematisk. Han anser att det måste finnas förutsättningar och tekniskt stöd i 
produktionen som ska tillhandahålls av ledningen på koncernnivå. Även arbetschefen 
ifrågasätter möjligheten att tillgå datorer i byggproduktionen med den prestanda som 
programvarorna kräver.  

De som arbetar i produktionen har generellt svårt att skapa en uppfattning om BIM då 
de inte är särskilt insatta. En av platscheferna anser att det är svårt med digitala 
verktyg och har därför ingen ambition eller vilja att använda BIM. Arbetsledare är 
dock positivt inställda till digitala verktyg. Den ena arbetsledaren har intresse att 
arbeta med BIM om det blir tillgängligt i produktionen och den andra ser BIM som 
fördelaktigt om det kommer fungera som ett hjälpmedel. Samtliga i produktionen 
trycker dock på vikten av en felfri samgranskning i projekteringen och att eventuella 
problem ska vara åtgärdade innan modellen når byggproduktionen. De är också enade 
om att BIM inte får ersätta 2D-ritningar utan enbart utgöra ett komplement. Alla 
respondenter menar att samgranskningen ska ske i projekteringen men på grund av 
risken att kollisioner inte upptäcks anser BIM-samordnaren att även platschefer och 
arbetsledare ska kunna samordna på egen hand. Då kan de själva se problem och ta 
beslut om åtgärder på plats.  

De ritningar som används i produktionen är enligt platschefer och arbetsledare 
emellanåt mer avancerade än nödvändigt och inte alltid produktionsanpassade eller 
praktiskt genomförbara. Flera av de arbetsmoment som måste genomföras är inte 
alltid redovisade och det saknas ofta snitt eller detaljer över ingående komponenter så 
som armering. Många upplever att sådan information vore önskvärd att kunna hämta 
ur en modell. En av projektcheferna påpekar fördelen med att modellen bidrar till 
ökad information, vilken skulle kunna minska antalet ritningar som behövs för att 
förtydliga planritningarna. En annan projektchef ser den ökade informationen som en 
möjlighet att underlätta vid arbetsberedningar.  

Samtliga respondenter tror att 3D-modeller i byggproduktionen kan ge en tydligare 
helhetsbild jämfört med 2D-ritningar, särskilt vid höjder och detaljer så som 
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anslutningar och armering. Samgranskning i 2D upplevs ibland otydlig och det är 
vanligt förekommande med kollisioner i väggar och installationer. Projektchefernas 
förhoppningar är att BIM ska leda till att fler fel upptäcks i ett tidigare skede så att 
färre åtgärder behöver göras i produktionen. De påpekar också nyttan av att använda 
modellen för att ta virtuella bilder på byggnadens ingående komponenter och skicka 
till konsulter vid frågor, förslag och diskussioner. En arbetsledare ser även fördelar 
med möjligheten att kunna stämma av produktionsplaneringen med en 4D-modell. Att 
förutse skeden och eventuella problem kan skapa en medvetenhet som leder till ett 
bättre flyt på bygget. 

Utvecklingsingenjören tror att mobiliteten som kan skapas i produktionen har stor 
potential och kan utgöra en av de största nyttorna med BIM. Att arbeta på ett sätt som 
ligger i tiden, där samtlig information finns tillgänglig, gör att arbetet blir effektivare 
och roligare. Därför har en pilot med en surfplatta nyligen genomförts i en produktion 
på Peab i Göteborg för att se om den kan skapa möjligheter att underlätta BIM-
användningen i produktionen.  

Arbetsledare, projektchefer och arbetschef tror att en surfplatta kan bli ett 
kompletterande hjälpmedel i byggproduktionen. De ser fördelar i att kunna använda 
surfplattan till fotografering, dokumentation, visualisering av modeller och hantering 
av ritningar. Att ritningar blir portabla och samlade i digitalt format skulle minimera 
onödigt spring till bodarna samt innebära en lättare hantering då pappersritningar ofta 
är otympliga och blåser iväg. En av platscheferna ser dock svårigheter i att förstå 
helheten på en mindre digital skärm jämfört med pappersritningar som går att få i A1-
format. En projektchef påpekar risken med att betongkonstruktioner och avstånd 
försämrar den trådlösa internetuppkopplingen och samtliga respondenter är också 
skeptiska till om plattan verkligen är tillräckligt hållbar för att kunna användas i 
byggproduktionens miljö. 

Den genomförda piloten visade dock att plattan klarar av produktionens miljö då 
framtagna skydd lämnade surfplattan opåverkad trots att den utsattes för dåliga 
väderförhållanden, smuts och damm. Utvecklingsingenjören beskriver därmed piloten 
som lyckad och ett koncept för mobilitet i byggproduktionen är nu under utveckling. 
Tanken är att surfplattan ska tillgängliggöra Peabs IT-system och göra det möjligt att 
enkelt hantera ritningar, avvikelser och besiktningar. I framtiden är avsikten att kunna 
hantera BIM-modellen i plattan men den valda programvaran Solibri är inte anpassad 
för detta i dagsläget.  

Arbetschefen ser idag ett glapp mellan kontor och byggarbetsplats i samband med 
integreringen av nya arbetssätt. Han tror dock att detta kommer åtgärdas under 
branschens nästkommande generationsutbyte då den yngre generationen är mer 
kompatibla med datorer och har generellt ett större intresse för IT. Däremot förklarar 
arbetschefen vikten i att inte enbart förlita sig på teknologi utan även fokusera på 
byggproduktionen. Praktiskt arbete i kombination med kunskapen att hantera digitala 
verktyg utgör grunden för allsidighet, bred förståelse och pedagogisk förmåga inom 
byggbranschen.  

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
När insamlad empiri sammanfattas kan tre huvudområdena urskiljas, vilka redovisas i 
Figur 4. Dessa speglar även examensarbetets givna frågeställningar. Området BIM på 
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Peab sammankopplas med de faktorer som beskriver hur Peab i Jönköping arbetar 
med BIM och dess integrering idag. Företagets visioner redovisas samt de faktorer 
som respondenterna tror påverkar möjligheten att integrera BIM. När de tre 
huvudområdena sammankopplas och faktorerna bearbetas kan ett naturligt arbetssätt 
utvecklas för BIM i byggproduktionen.   

 

Figur 4. Faktorer som sammankopplar insamlad empiri. 
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel ställs insamlad empiri i relation till det teoretiska ramverk som tidigare 
presenterats. Därefter besvaras frågeställningarna enligt valda metoder för att sedan 
analyseras med koppling till examensarbetets mål.  

5.1 Analys 
Linderoth (2010) menar att krav om BIM måste införas av personer på beslutsfattande 
positioner vilket kan förklara de åsikter som respondenterna på Peab Sverige AB har 
om att integreringen av BIM är ett linjeansvar. Sebastian (2011) påpekar att aktörers 
roller, relationer och synsätt i en organisation behöver förändras för att en integrering 
ska lyckas och detta kan kopplas till respondenterna på Peab i Jönköping som tror att 
integreringen av BIM kommer innebära en förändring i organisationen. Samtliga 
anställda på Peab i Jönköping upplevs dock inte medvetna om utmaningarna med att 
använda och införa BIM, vilket enligt Bryde, Broquetas och Volm (2013) är 
nödvändigt för att skapa organisatoriska förändringar.  

Markus och Benjamin (1997) beskriver att linjechefer sällan har en gynnande 
föreställning om sina roller i samband med förändring. Ett bra resultat kräver att varje 
aktör i en organisation vet vem som ansvarar för vad och inte frånsäger sig ansvaret 
till någon annan. Detta kan förklara osäkerheten kring det ansvar respondenterna 
tycker att deras roll innebär. Flera respondenter frånsäger sig ansvaret för de 
arbetsuppgifter som skapas vid användningen av BIM och anser inte att dessa ingår i 
deras roll. Trots att uppgifter som samgranskning har ingått i arbetsrollen tidigare ses 
BIM-samgranskning som ett nytt arbetsmoment och bör plötsligt genomföras av 
någon annan.  

Precis som Samuelson och Björk (2013), Jacobsson och Linderoth (2010), Linderoth 
(2010), samt Bryde, Broquetas och Volm (2013), tror respondenterna på Peab i 
Jönköping att integreringen kan underlättas om omedelbara fördelar påvisas. Markus 
och Benjamin (1997) redovisar att effekter blir mer påtagliga i delprocesser och 
Jacobsson och Linderoth (2010) menar att integrering i delprocesser skapar möjlighet 
att styra mot de omedelbara fördelarna som önskas. Även Samuelson och Björk 
(2013) för argumentet att integreringen bör ske gradvis. Detta speglar sig hos 
respondenterna som trycker på att en integrering bör ske i etapper och argumenterar 
för att belastningen med BIM inte får bli för stor.  

Bryde, Broquetas och Volm (2013) ser behovet av ett tidigt engagemang av samtliga 
projektdeltagare i byggprocessen och enligt Wong, Wong, Nadeem (2009) krävs även 
ett engagemang från privat och offentlig sektor. Aktörer bör enligt Samuelson och 
Björk (2013) samt Linderoth, Jacobsson och Rowlinson (2011) ha en drivkraft, 
nyfikenhet och vilja till förändring. Detta engagemang har Peab Sverige AB som 
vision att uppnå genom en integrering av BIM och respondenterna ser engagemang, 
ansvar och en tidig samverkan som betydelsefulla faktorer vid en integrering. 

Bryde, Broquetas och Volm (2013) ser utbildning som en viktig investering och 
Samuelson och Björk (2013) påpekar att samtliga aktörer måste utbildas. Utbildning 
är en faktor i samband med BIM-integreringen som även de anställda på Peab i 
Jönköping ofta belyser. 
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Samuelson och Björk (2013) hävdar att kommunikation och spridning av information 
utgör den största delen av en förändringsprocess. Mooney, Gurbaxi och Kraemer 
(1996) menar att bearbetning och spridning av information kräver färre resurser och 
skapar kvalitet, effektivitet och högre inflytande hos de anställda. Detta kan kopplas 
till respondenterna som tror att en användning av BIM kan leda till bättre handlingar 
med mer information att använda i byggproduktionen. De tror att en ökad information 
gör det svårare att dölja fel, bidrar till färre antal ritningar, effektiviserar arbetet och 
underlättar vid arbetsberedningar.  

Några av respondenterna anser dock att information och detaljeringsgrad i dagsläget 
är otillräckliga, men utvecklingsingenjören påpekar att en modell med ökad 
information inte är nödvändig då de anställda saknar kunskapen att använda den. 
Detta kan liknas med Samuelson och Björk (2013) som tar upp att när erfarenhet 
saknas kan all information inte utnyttjas. 

Bryde, Broquetas och Volm (2013) menar att informationsflödet inte får begränsas för 
att processerna ska kunna samverkas. Marshall-Ponting och Aouad (2005) tar upp 
vikten av att överföra information mellan skeden och projekt för att skapa kontinuitet, 
undvika informationsförluster och upprätthålla ett användande av BIM. Detta 
förklarar det BIM-nätverk som är skapat på Peab Sverige AB och ska användas som 
en informationskanal där erfarenhet och feedback från tidigare projekt överförs. 
Sebastian (2011) menar att referensdata skapar möjligheter att lyckas med 
integreringen av BIM då glappet mellan teori och byggpraxis minskar och verkliga 
fördelar kan påvisas. Detta stärker de strategier och manualer som referensgruppen på 
Peab Sverige AB har utformat genom erfarenheter och feedback från tidigare projekt.  

5.2 Hur används BIM idag? 
BIM är inte ett vedertaget arbetssätt på Peab i Jönköping i dagsläget. Det finns 
anställda som har arbetat med 3D-modeller tidigare men samtliga står inför en 
förändring när BIM ska integreras i nybyggnadsprojekt som drivs som 
totalentreprenader över 30 miljoner kronor på Peab Sverige AB. Sedan beslutet togs 
har en utbildning i BIM genomförts och en strategi för integreringen har utarbetats där 
”Basnivå BIM” är första steget.  

I de projekt som har startat efter årsskiftet används nu BIM i projekteringen till 
samgranskning, visualisering, projektinlärning och byggbarhetsgranskning. 
Projektcheferna på Peab i Jönköping agerar BIM-ansvariga i projekten och utför 
samgranskning och kollisionskontroller. I varje region finns även en BIM-samordnare 
med en övergripande roll att underlätta samgranskningen samt utföra 
kvalitetskontroller. Dessa samordnare ingår i ett BIM-nätverk som används för att 
dela information mellan olika BIM-projekt på Peab Sverige AB. Tillsammans med 
BIM-samordnaren håller projektets BIM-ansvarig i tekniska startmöten.   

I varje BIM-projekt bifogas en BIM-manual i förfrågningsunderlaget som aktörerna 
använder för att skapa ett enhetligt arbetssätt och uppfylla de styrande krav och 
leveransspecifikationer som Peab Sverige AB har. För att säkerställa att BIM-
manualen följs bifogas även en checklista för egenkontroller.  
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5.3 Hur ser visionen ut för användningen av BIM? 
Peab Sverige AB definierar 5D som den fulla nyttan med BIM och visionen är att 
uppnå denna nivå genom en utarbetad strategi för integrering. Strategin består av tre 
steg där BIM successivt integreras i företaget för att skapa ett naturligt och etablerat 
arbetssätt. Första steget för att nå visionen var att införa ”Basnivå BIM” vid årsskiftet 
2014/2015. Nästkommande steg i integreringen blir 4D-modeller med 
mängdavtagning och tidsplanering. Slutligen ska kalkylarbete införas i 5D-modeller 
för att nå en verklighetsanpassad projektplanering.  

Det finns visioner om att användningen av BIM ska göra Peab Sverige AB till en 
attraktiv arbetsgivare och stärka företagets position på marknaden. Med BIM möter 
företaget kundernas krav och konkurrenternas utveckling. Visionen med BIM är att 
utveckla och optimera varje skede i byggprocessen för att skapa bättre handlingar att 
använda i byggproduktionen. BIM ska göra fler aktörer delaktiga i processen, öka 
motivation och engagemang samt leda till ett kvalitetsförbättrat och effektivt 
arbetssätt. BIM ska användas för att säkerställa byggbarhet, utformning samt ljud-, 
brand- och energikrav. BIM ska också skapa insikt i det aktuella projektet och 
underlätta planeringen av dess skeden.  

Projektcheferna på Peab i Jönköping har visioner om att användningen av BIM ska 
minimera antalet ritningar och programvaror som används i dagsläget. Med BIM ska 
fel upptäckas i projekteringen istället för i produktionen samt resultera i handlingar 
som är mer produktionsanpassade.  

Peab Sverige AB har som vision att BIM ska användas i byggproduktionen och i 
dagsläget är målet med ”Basnivå BIM” att tillgängliggöra BIM-modellen på 
arbetsplatsen. BIM ska användas som stöd till övriga handlingar i byggproduktionen, 
vid arbetsberedningar, mängdavtagning och visualisering.  

5.4 Hur kan ett användande av BIM integreras i 
byggproduktionen? 

För att kunna integrera användningen av BIM i ett entreprenadföretag och utveckla ett 
naturligt arbetssätt i byggproduktionen, måste linjecheferna skapa en inbjudande 
utvecklingskultur där de tar ansvar och visar engagemang, enligt anställda på Peab 
Sverige AB. De menar också att BIM ska överföras av projektchefen från kontoret till 
byggarbetsplatsen där platschefen ska ansvara för att BIM används. Platschefer och 
arbetsledare bör vidare involveras redan i projekteringen för att kunna utnyttja deras 
produktionskunskaper och säkerställa en byggbarhet. För att möjliggöra en 
användning kräver de anställda att alla som ska använda BIM får utbildning i valda 
programvaror. Dessutom måste lämpliga IT-verktyg finnas lättillgängliga för 
beställning till produktionen och ekonomiska konsekvenser får inte begränsa 
utvecklingen utan måste betraktas och accepteras. BIM bör enligt respondenterna ses 
som ett komplement till befintliga 2D-ritningar och användas för en ökad förståelse 
genom 3D-visualisering. De anser att integreringen måste ske successivt med stöd 
från projektchefer och BIM-samordnare så att BIM inte upplevs som en för stor 
belastning. För att skapa ett intresse och underlätta en integrering bör dessutom 
fördelarna med BIM påvisas. Enligt respondenterna skapar en tidigt införd 
kravställning för projektet en riktlinje och kompatibel nivå samt en pålitlig modell 
som är användbar i byggproduktionen. De menar att modellens utnyttjandegrad beror 
på dess detaljeringsnivå.  
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Ansvaret för integreringen av BIM i ett företag kan inte tilldelas en enskild grupp då 
en förändringsprocess kräver lagarbete av personer med varierade arbetsuppgifter och 
roller där alla är redo att göra vad som krävs (Markus & Benjamin, 1997). En 
obligatorisk användning av BIM bör dessutom krävas av entreprenörer, kunder och 
myndigheter (Linderoth, 2010). För att behärska ledarrollen i en förändringsprocess 
behöver linjecheferna se över sitt eget tankesätt, ha förmågan att vara flexibel om 
yttre förhållanden förändras samt välja ett lämpligt tillvägagångssätt för involverade 
aktörer (Markus & Benjamin, 1997). Däremot kan linjechefer inte införa nya 
arbetssätt om övriga anställda är negativt inställda till förändringen. Aktörer måste se 
BIM som ett sätt att utveckla byggprocessen och inte enbart se till sina egna, 
kortsiktiga vinstintressen (Samuelson & Björk, 2013). BIM bör istället ses som en 
möjlighet att utveckla och förändra arbetssätt och samarbetsformer (Sebastian, 2011).  

Det krävs en omedelbar och betydande belöning för att en integrering av BIM i 
byggproduktionen ska accepteras och genomföras i ett företag (Samuelson & Björk, 
2013). För att lättare se omedelbara fördelar bör BIM införas stegvis i en eller ett fåtal 
delprocesser åt gången (Linderoth, 2010) och information måste överföras mellan 
skeden och projekt (Marshall-Ponting & Aouad, 2005). För en lyckad integrering 
krävs ett tidigt engagemang och samarbete mellan de olika projektdeltagarna och för 
att underlätta samarbetet mellan medverkande aktörer måste gemensamma plattformar 
skapas och programvaror motiveras. Dessutom krävs utbildning för att öka den 
allmänna kompetensen om BIM (Bryde, Broquetas & Volm, 2013) och för att 
minimera glappet mellan teori och byggpraxis ska feedback och erfarenhet från 
tidigare BIM-projekt appliceras (Sebastian, 2011). 

För att underlätta integreringen i byggproduktionen bör BIM-modellen användas för 
att effektivisera befintliga processer i en organisation, istället för att ersätta och 
experimentera med helt nya arbetssätt (Samuelson & Björk, 2013). Integreringen bör 
också underlättas genom en expertroll i form av en modellchef som har kunskaper 
inom både BIM och byggprocessen. Modellchefen agerar stöd i produktionen, överför 
information och utvecklar en modellstruktur som är anpassad för byggproduktionen. 
De kunskaper en modellchef ska ha inom både BIM och byggprocessen (Sebastian, 
2011) är egenskaper som arbetschef och projektchefer på Peab i Jönköping tycker 
utgör grunden för allsidighet, förståelse och pedagogik i byggbranschen.  

5.5 Koppling till målet 
Målet med examensarbetet är att analysera hur ett entreprenadföretag kan omsätta 
visioner om BIM till praktisk tillämpning i byggproduktionen. Enligt respondenterna 
handlar i dagsläget visionerna om BIM främst om ett arbetssätt i projekteringen och 
att etablera BIM i detta skede utgör grunden för tillämpningen av ett praktiskt 
arbetssätt i byggproduktionen. När BIM används i projekteringen kan bättre 
handlingar och produktionsanpassade ritningar kan uppnås och därmed leda till att 
färre fel behöver lösas på plats i byggproduktionen. Med BIM kan ett 
entreprenadföretag få en stärkt position på marknaden och bli en attraktiv 
arbetsgivare. 

Om praktisk tillämpning ska kunna ske i byggproduktionen på ett entreprenadföretag 
måste samtliga som ska använda BIM genomgå utbildning. Utbildning tillsammans 
med kunskaper i byggproduktionen kommer enligt somliga respondenter göra en 
praktisk tillämpning fullständig och hållbar. Integreringen är enligt respondenterna ett 
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linjeansvar och för att etablera BIM i byggproduktionen måste linjechefer skapa 
kultur för utveckling, ta ansvar och visa engagemang i förändringen. Roller i 
entreprenadföretaget måste identifieras och ansvarsområden klargöras (Linderoth, 
Jacobsson & Rowlinson, 2011). Nya tekniker som innebär organisationsförändringar 
upplevs ofta skrämmande (Markus & Benjamin, 1997). Detta är tydligt vid intervjuer 
då respondenter tvivlar på sin förmåga att använda BIM och det finns en stress över 
att BIM kommer bli ett för stort arbetsmoment. Integreringen i ett entreprenadföretag 
bör därför införas stegvis och företagets befintliga processer bör effektiviseras istället 
för att ersättas (Samuelson & Björk, 2013). 

Både arbetschefen och utvecklingsingenjören på Peab Sverige AB tar vid intervjuer 
upp problemet med att misslyckade försök till nya arbetssätt skapar motstånd i 
branschen och negativa inställningar till förändring. Blir ett företags anställda 
medvetna om ett misslyckat försök argumenterar de att förändring är slöseri med tid 
då det ändå inte fungerar. Slutsatsen av detta är att erfarenhet och feedback är två av 
de viktigaste faktorerna vid en integrering av BIM på ett entreprenadföretag, särskilt i 
produktionsskedet. Endast konkreta bevis på att nya arbetssätt kommer fungera kan 
förändra en negativ inställning hos motståndare. Baserat på detta kan en surfplatta 
fungera som en lämplig inkörsport till BIM och utgöra ett bra och effektivt 
komplement som lättare kan accepteras av användare, eftersom det är ett konkret 
verktyg som påvisar de direkta fördelar som empiri och teori efterfrågar (Samuelson 
& Björk, 2013; Jacobsson & Linderoth, 2010; Linderoth, 2010; Bryde, Broquetas & 
Volm, 2013).  

Det finns ännu ingen uttalad strategi från ledningen om hur användningen av BIM ska 
integreras i byggproduktionen på Peab i Jönköping, utan kravet i dagsläget är att 
BIM-modellen enbart ska finnas tillgänglig i byggproduktionen. Men IT i sig självt 
kan inte genomföra organisatoriska förändringar i ett företag (Mooney, Gurbaxani & 
Kraemer, 1996; Markus & Benjamin, 1997) och en förändring kan inte skapas genom 
att endast tillgänggöra modellen. Slutsatsen av detta är att högre krav krävs på 
entreprenadföretag för att skapa riktlinjer för förändring samt kunskap för att kunna 
utveckla egna arbetssätt. Projektcheferna önskar en standardisering av BIM för att 
skapa dessa riktlinjer medan utvecklingsingenjören anser att en standardisering 
hämmar innovation och utveckling av egna arbetssätt. Det finns också åsikter om att 
BIM inte kan standardiseras utan måste skräddarsys med avseende på projektets 
komplexitet (Sebastian, 2011). Från detta kan slutsatsen dras att en standardisering av 
BIM på ett entreprenadföretag bör uppnå en nivå där riktlinjer skapas samtidigt som 
utrymme ges för projektanpassning.  

Ålder och intresse är två faktorer som i samband med integreringssvårigheter nämns 
frekvent i empirin och det går inte att undvika det faktum att den äldre generationen 
ser IT-användningen som problematisk. Arbetschefen på Peab i Jönköping tror att det 
generationsskifte som ligger i tiden kommer möjliggöra för integreringen av BIM i 
branschens entreprenadföretag, då ett generationsskifte i princip krävdes vid 
systemskiftet att gå från ritplanka till CAD. Denna förändring hade även samma typ 
av argument och motstånd som integreringen av BIM har idag. Detta visar dock att 
liknande förändringar har skett tidigare där anställda med få år kvar i branschen 
möjligtvis är svåra att motivera till nya arbetssätt. Först när detta skifte sker kan 
nyutexaminerad arbetskraft med kunskaper om BIM ta plats i branschen. 
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Fokus på tid och handling är djupt etablerad på alla nivåer i ett företag (Jacobsson & 
Linderoth, 2010), vilket är tydligt även på Peab i Jönköping. Arbetschefen tror att 
BIM kommer leda till en tidsfördröjning och projektchefer är rädda för att arbetet blir 
för tidskrävande. Men insikt måste skapas i byggbranschens företag att BIM inte 
resulterar i en längre projektering utan snarare i en förändrad och minskad 
arbetsbelastning (Jongeling, 2008). Anställda måste acceptera att BIM kräver tid för 
inlärning för när arbetssättet är integrerat genereras en mer tidseffektiv process. 
Dessutom sparas tid genom att modellen omfattar fler användningsområden som 
annars måste arbetas fram separat. Potentialen med BIM i ett entreprenadföretag 
måstet ses i ett större sammanhang (Bryde, Broquetas & Volm, 2013).
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras arbetet, dess konsekvenser, metoder och begränsningar. 
Konkreta slutsatser och rekommendationer formuleras och förslag till vidare 
forskning presenteras.  

6.1 Resultatdiskussion 
Möjligheten att omsätta visioner till praktisk tillämpning i byggproduktionen visar sig 
under rapportens gång vara beroende av projekteringen. Peab i Jönköping arbetar idag 
med att skapa ett etablerat och fungerande arbetssätt med BIM i just detta skede, 
vilket speglar sig i rapportens resultat då integreringen är mer generell än enbart 
fokuserad på byggproduktionen. Då produktionen gynnas av en väl genomförd BIM-
projektering behandlas även detta skede i rapporten. Konkreta slutsatser om en 
integrering i byggproduktionen är framtagna men troligtvis aktuella först när BIM är 
helt etablerat i projekteringen.  

Peab i Jönköping befinner sig i fel skede i integreringen för att få ett optimalt resultat 
för en användning av BIM i byggproduktionen. Studien borde därför ha genomförts 
vid ett senare tillfälle i företagets förändringsprocess. Trots att rapporten inte 
fokuserar helt och hållet på byggproduktionen är resultatet användbart för det fortsatta 
integreringsarbete på Peab i Jönköping samt för de företag som befinner sig i samma 
skede som Peab i Jönköping är idag.  

Resultatet kartlägger integreringsproblematik och identifierar metoder som kan 
användas vid integreringen av BIM på ett entreprenadföretag, vilket gör det möjligt att 
omsätta visioner till praktisk verklighet. Detta bekräftar att givna frågeställningar är 
rätt formulerade för att uppnå examensarbetets mål. Reliabilitet har skapats genom att 
det empiriska materialet har tolkats entydigt och opartiskt. Validitet har skapats då 
vald litteratur har bearbetat det ämne som anges i problembeskrivning, syfte och 
frågeställningar. Det teoretiska ramverket har legat till grund för att ställa relevanta 
frågor som besvarar frågeställningarna och bearbetar problembeskrivningen. 
Intervjuer med personer på varierade positioner har gett tillförlitlighet i arbetet och 
insamlad empiri har använts tillsammans med teoretiskt ramverk i analysen. 

6.2 Metoddiskussion 
Valet att använda olika metoder för att insamla empirisk data har gett ett brett resultat 
som speglar åsikter och visioner om BIM genom linjeorganisationen. Samtliga 
metoder har kunnat tillämpas och då resultatet besvarar frågeställningarna är 
metoderna väl valda och lämpliga för examensarbetets mål. Litteraturstudien har 
baserats på relevanta vetenskapliga artiklar med olika teorier och belyser flera 
synvinklar och metoder som har använts vid analysen om integreringen av BIM. 

6.3 Begränsningar 
Examensarbetet är relevant för samtliga företag som ska integrera BIM och som har 
intresse av att fokusera på en integrering i byggproduktionen. Författarna tror att om 
examensarbetet hade omfattat fler fallföretag hade ett mer generellt resultat genererats 
och fler faktorer som påverkar integreringen hade kunnat urskiljas. Men genom att 
fokusera på endast ett fallföretag tycker författarna att kopplingen mellan visioner och 
praktisk tillämpning har blivit tydligare.  



Diskussion och slutsatser 

29 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Problembeskrivningens påstående om att det ligger en utmaning i att förändra 
befintliga arbetssätt och att en integrering kräver förståelse och samspel i den aktuella 
organisationen (Linderoth, 2013) bekräftas under examensarbetets gång. 
Examensarbetet bekräftar även de frågetecken som finns kring möjligheten att ta sig 
an och integrera BIM i byggproduktionen (Davies & Harty 2013). För att kunna 
omsätta de visioner som ett entreprenadföretag har om BIM till praktisk tillämpning i 
byggproduktionen, måste BIM först bli ett etablerat och naturligt arbetssätt i 
projekteringen där alla tar sitt ansvar i integreringen. Att använda BIM i 
projekteringen skapar bättre handlingar till produktionen och leder till att färre fel 
måste lösas på plats. Därmed uppstår en integrering av BIM i byggproduktionen 
automatiskt, utan att modellen tagits till arbetsplatsen. 

För att utnyttja potentialen med BIM och optimera projekteringen tror författarna att 
platschefer och arbetsledare måste bidra med sina kunskaper genom att involvera sig 
tidigt i projekteringen. Denna samverkan bör ses som en proaktiv lösning som lönar 
sig i byggproduktionen då ritningar kan bli mer produktionsanpassade, okomplicerade 
och lättlästa. För att underlätta integreringen av BIM i byggproduktionen på ett 
entreprenadföretag rekommenderar författarna även följande: 

• Förtydliga roller – Integreringsprocessen i företaget måste struktureras med 
tydligt definierade roller och ansvarsområden, för att ansvaret inte ska kunna 
läggas på någon annan.  
 

• Bestäm strategi – Krav och mål med BIM i byggproduktionen måste 
framföras av företaget innan projekt som idag projekteras med BIM når 
produktionsskedet.   
 

• Öka detaljeringsnivån – För att skapa frihet att hitta möjligheter med BIM 
bör detaljeringsnivån öka i största möjliga mån och utnyttjandegraden styras 
av varje enskilt projekt.  
 

• Förbättra informationsdelningen – Informationsflödet måste bli mer 
frekvent, etablerat och kontinuerligt. Entreprenadföretagets anställda måste bli 
informerade om strategier, möjligheter och piloter som genomförs så att 
felaktiga föreställningar och tvivel inte skapas.    
 

• Anpassa BIM-modellen – Modellen måste anpassas efter användarna i 
byggproduktionen och ska vara lätt att förstå och hantera.  
 

• Utbilda – Yrkesverksamma i produktionen ska utbildas för att kunna hantera 
aktuella programvaror och se nyttor med användningen av BIM.  
 

• Skapa en BIM-station – En gemensam och allmän digital station bör finnas 
etablerad på varje byggarbetsplats för att göra BIM-modellen tillgänglig för 
samtliga i produktionen.  
 

• Surfplatta – En surfplatta är ett konkret verktyg som utgör ett bra och 
effektivt komplement i byggproduktionen. Surfplattan är även en lämplig 
inkörsport som kan leda till en ökad användning av digitala verktyg. 
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Slutligen bör BIM ses som en möjlighet att effektivisera arbetsprocesser där BIM-
modellen används som ett komplement. Arbetssätt och 2D-ritningar ska inte ersättas 
helt utan endast underlättas med hjälp av BIM.   

6.5 Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning kan ske genom experiment med färdigutvecklade BIM-modeller i 
pågående byggproduktioner. På så sätt kan fler åsikter utvinnas från produktionen 
vilket i dagsläget har varit svårt då kunskapsnivån om BIM är näst intill obefintlig 
bland platschefer och arbetsledare.   

Det vore även intressant att undersöka möjligheten att skapa ett effektivt arbetssätt för 
BIM i förvaltningsskedet.  

Slutligen kan förändringsprocessens utveckling undersökas genom att genomföra en 
liknande fallstudie på Peab i Jönköping längre fram i integreringen.  
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