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Abstract 

The thesis is a study about the usage of BIM in construction projects in relation to 

how the software can support the site manager in the building production. The 

goal is to analyze the barriers and drivers to integrate BIM into the site manager’s 

work. The compositions of questions which are the basis for the thesis are “What 

obstacles does the site manager experience in his daily work routine and how can 

BIM be an option?” And “What mechanisms and factors is needed for BIM to be 

applied in the activities of site managers in construction projects?” For the answer 

to the first question, the daily work routine of a site manager has been studied in 

relation to today’s obstacle that is the basis for the production stoppages and how 

BIM can be an option. With information from the first matter as basis the study 

analyzes external and internal forces against the introduction of BIM. The study 

also clarifies the implementation problem and how it can be eliminated to thereby 

give rise to a change of the software in a conservative industry. In order to answer 

the question two scientific methods have been used; literature study and 

interviews. The Literature study reports the facts that may lead to the 

development of the construction process in its entirety. The interviews have given 

a reality perspective on the facts linked to the literature study. 

The results show that good planning with good coordination between the various 

disciplines t is the fundamentals for a successful production. The study 

demonstrates current shortcomings due to the disciplines inadequate coordination 

and information loss in an industry with high growth potential. With software that 

allows synchronization between different disciplines at the same time stands as the 

source for storing relevant information about a project would solve many of the 

daily obstacles in the production. 

The conclusion of this work is to BIM as new software minimizes the current 

barriers in relations to the site manager and production where information storage 

and synchronization of disciplines is a great advantage towards the elimination of 

obstacles in the production. To eliminate barriers that lead to minimization of 

production downtime and good balance in the daily operations there is a demand 

for change in the view towards new technology and work routines in the industry. 
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Sammanfattning 

Examensarbetet gör en utredning av ”building information modelling” (BIM) i 

byggproduktionen i förhållande till hur samma programvara kan stödja 

platschefens arbete i produktionen inom anläggningsprojekt. Målet är att analysera 

hinder och drivkrafter för att integrera BIM i platschefens arbete. 

Frågeställningarna som ligger som grund för arbetet är ’’Vad upplever en platschef för 

hinder i sin dagliga byggverksamhet och hur kan BIM vara ett alternativ?’’ och ’’Vilka 

mekanismer och faktorer krävs för att BIM ska tillämpas i verksamheten för platschefer i 

anläggningsprojekt?’’. För besvarandet av första frågeställningen, studeras 

platschefens dagliga verksamhet i förhållande till dagens hinder som ligger till 

grund för produktionsstopp samt hur BIM kan vara ett alternativ. Med 

information från första frågeställningen som grund styrs arbetet mot en utredning 

av externa och interna krafter mot införandet av BIM. I utredningen klargörs det 

även implementeringsproblematiken och hur det kan elimineras för att på så sätt 

ge upphov till ett byte av programvaran i en konservativ bransch. För besvarandet 

av frågesättningarna har två vetenskapliga metoder använts, litteraturstudie och 

intervjuer.  Litteraturstudien redovisar fakta som kan leda till en utveckling av 

byggprocessen i sin helhet. Intervjuarna däremot ger ett verklighetsperspektiv på 

fakta kopplat till litteraturstudien. 

Resultatet visar att en bra planering med bra samordning mellan olika discipliner 

som grund är nödvändigt för en framgångsrik produktion. Studien demonstrerar 

dagens brister som beror på discipliners bristfälliga samordning och 

informationsförluster i en bransch med hög utvecklingspotential. Med en 

programvara som tillåter en synkronisering mellan olika discipliner samtidigt som 

den står som källa för lagring av all relevant information om ett projekt skulle lösa 

flertal av dagen hinder i produktionen. 

Slutsatsen av arbetet är att BIM som en ny programvara minimerar dagens hinder i 

relation till platschefen och produktionen där informationslagringen och 

synkroniseringen av discipliner framstår som en stor fördel mot en eliminering av 

hinder i produktion. För att eliminera hinder som leder till en minimering av 

produktionsstopp och bra balans i dagliga verksamheten så behövs det att 

synsättet på ny teknik ändras samtidigt som externa faktorer driver in krav till 

förändring för att på så sätt ge upphov till en förändring i branschen.  

Nyckelord 

BIM, Produktion, Informationsöverföring, platschef, site-manager, 
implementering, Information and communications technology (ICT). 
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Definition av begrepp 

Viktiga begrepp som används I rapporten. 

3D De tre dimensionerna x,y och z som utgör bred, höjd och djup. 

4D Påbyggnad på 3D med ytterligare en dimension som utgörs utav tid. 

5D Påbyggnad på 4D där även en kostnadskalkyl kan kopplas. 

BIM Building Information Model, en informationshanteringsteknik som 

används för visualisering, planering, kalkylering och datahantering. 

CAD Computer Aided Design 

IFC Industry Foundation Classes är en standardisering utav filformat för 

enkel kompatibilitet mellan olika programvaror inom byggbranschen. 

ÄTA Ändrings- och Tilläggsarbete 

GIS Geographic Information System, en informationshanteringsteknik 

som är besläktat med BIM som hanterar information angående det 

som finns i marken och runtom byggnader. 

GSM Globalt system för mobil kommunikation, är en 2G 

mobiltelefonteknik som används vid överförande av data. 

APD Arbetsmiljöplan disposition upprättas innan byggnadsproduktionen 

ICT Information and communications technology informationshanterings 

tekniker som är ett paraplybegrepp som även innefattar BIM. 

TED Tenders Electronic Daily är den Europeiska Unionens officiella 

tidning som är en upphandlingsdatabas. 
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1 Inledning 

Det som skiljer byggindustrin mot andra industrier är att varje projekt är unikt och 

inget liknar något tidigare, då faktorer som miljö, terräng, design, klimat och 

inblandade parter skiljer sig mycket från projekt till projekt1. Mycket av det 

byggbranschen arbetar ifrån är erfarenhet från gamla projekt där självaste 

grundkonceptet är detsamma där produktionen styrs av föreskrifter och regelverk. 

Med tanke på att tekniken blir en allt mer betydande del i produktionen övergår 

många av befintliga 2D/3D ritningar över till att integreras i processen som 

övergår i 4D/5D2. Tekniken kommer att resultera i att befintliga arbetssätt 

påverkas. Att nyttja BIM i produktionen har i dagsläget mer eller mindre använts 

av företag sedan 3D-modelering började användas som underlag i produktionen.3 

Platschefen har en viktig roll med tanke på att platschefen fungerar som spindeln i 

nätet i produktionen och är en länk mellan de olika aktörerna. Pappersritningar är 

den vanligaste och deinerande formen av datahantering vid överförandet av data 

från projektering till produktion.4 Detta förorsakar problem då alla discipliner skall 

sammanföra de ritningar som skall upprättas utan att förorsaka kollisioner mellan 

aktörernas överförande av data inom projekteringen vilket kan utmynna i 

felprojektering. De första idéerna om BIM kom fram under 1970-talet och var 

mest omtalat inom akademiska kretsar. Begreppet BIM myntades först av 

Autodesk 2002 och har sedan dess varit ett välanvänt begrepp.5 Efter att 3D-

ritningar och CAD blivit allt mer vanliga har det öppnat upp dörrarna för BIM. 

Då BIM fortfarande är i sin vagga och inte riktigt tagits in av de flesta 

byggföretagen så finns det många utvecklingsmöjligheter att få fram nya mer 

effektiviserade sätt att upprätta byggnation. På senare tid har även Trafikverket, 

som är en statlig förvaltningsmyndighet, börjat inse att arbetsmetoderna som 

används i dagsläget måste förbättras6. 

1.1 Problembeskrivning 

Produktionsstyrningen med BIM är en av de faktorer som påverkar ett projekts 

genomförande gällande kvalitet, kostnader och tid.  

1 Institutet för värdering av fastigheter. Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt. Fastighetsnytt 

2011. 
2 Jongeling, Rogier. BIM istället för 2D-CAD I byggprojekt: En jämförelse mellan dagens 

byggprocesser baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM. Luleå Tekniska Universitet 2008. 
3 Eastman, Chuck. BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, 

Designers, Engineers and Contractors. Wiley 2011. 
4 Jongeling, Rogier. BIM istället för 2D-CAD I byggprojekt: En jämförelse mellan dagens 

byggprocesser baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM. Luleå Tekniska Universitet 2008. 
5 Eastman, Chuck. BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, 

Designers, Engineers and Contractors. Wiley 2011. 
6 Att införa BIM på Trafikverket, hämtad 2014-12-01 

<http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Teknik/Att-infora-BIM-pa-Trafikverket/  
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Enligt Mikael Krantz Hjälm, Produktionschef på Skanska innefattar platschefens 

roll i produktionen stora mängder informationshanteringar som många gånger kan 

upplevas problematisk då många fysiska dokument involveras i uppgiften. De 

dokument och den information som är relevant för anläggningsprojektet i form av 

bygghandlingar och certifikat arkiveras. Metoden för att arkivera och lagra 

information idag är många gånger decentraliserad och gör det problematiskt att få 

fram relevant information om föregående produktioner som kan underlätta 

framtida projekt. Vid slutbesiktning och överlämnande av en färdigställd 

produktion lämnar platschefen över stora mängder information på beställaren 

som sedan kan nyttja informationen inom förvaltningsskedet7.  

Produktionsstyrningen med BIM innebär att informationslagringen sköts digitalt i 

en centraliserad modell, vilket gör att information vid övergången från ett skede 

till ett annat inte går förlorad. En studie skriven av Rogier Jongeling uppskattar 

effekterna utav BIM i produktionen där man kan se att detta har medfört positiva 

ekonomiska resultat och reducerat antal kommunikationsfel8. 

Anläggningsbranschen har legat efter i utvecklingen av BIM-användning och har 

efter de resultat som visat sig inom husbyggnadssidan börjat intressera sig utav 

BIM som teknik. Idag används BIM inom projekteringen för att visualisera ett 

projekt över tid och kostnader, då uppstår det möjligheten att i förväg upptäcka 

eventuella hinder i produktionen9.  

Utbildningsståndpunkten om BIM och hur det tillämpas som ett informativt 

verktyg där olika aktörer kan dela och utbyta information via en BIM modell är 

för tillfället låg och är i behov för förbättring inom byggbranschen10. Enligt 

intervjuer med samtliga platschefer skiljer sig anläggningsprojekt från byggprojekt 

på det sättet att produktionen inte är statisk då markförhållanden varierar mellan 

olika projekt vilket bidrar med ÄTA-kostnader för entreprenadfirman och hinder i 

produktionen för platschefen. Vid införandet av BIM i den svenska 

anläggningsbranschen föreligger problematik i att företag vill kunna se konkreta 

bevis på att BIM ger avkastning och detta medför att BIM inte når ut i 

produktionen11. Detta innebär att platschefen inte kan utnyttja BIM i 

produktionen. Företagens mognad för att ta emot BIM är en påverkande faktor i 

7 Att införa BIM på Trafikverket, hämtad 2014-12-20  

<http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Teknik/Att-infora-BIM-pa-Trafikverket/ 
8 Jongeling, Rogier. BIM istället för 2D-CAD I byggprojekt: En jämförelse mellan dagens 

byggprocesser baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM. Luleå Tekniska Universitet 2008. 
9 Linderoth, Henrik. BIM I byggproduktionen – Organisatoriska hinder och drivkrafter. CMB, 

Chalmers 2013. 
10 Linderoth, Henrik, Jacobsson, Mattias. User perceptions of ICT impacts in Swedish construction 

companies: ‘it’s fine, just as it is’. Taylor & Francis 2012. 
11 Eastman, Chuck. BIM Handbook: a guide to Building Information Modeling For Owners, Managers, 

Designers, Engineers, and Contractor. Wiley 2011. 
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mån av utbildningsståndpunkt och resurser. Det hinder som många företag lider 

av är att standardisering av programvara och filformat inte existerar. Enligt Johan 

Nilsson, BIM-samordnare på Skanska föreligger det en problematik i användandet 

av BIM i nuläget då det kräver att samtliga aktörer använder sig utav BIM för att 

önskvärd effekt skall uppnås 

1.2 Syfte mål och frågeställningar 

Syfte 

Syftet är att studera hur BIM kan stödja platschefens arbete i produktionen inom 

anläggningsprojekt. 

Mål 

Målet är att analysera hinder och drivkrafter för att integrera BIM i platschefens 

arbete i produktionen inom anläggningsprojekt.  

Frågeställningar 

 Vad upplever en platschef för hinder i sin dagliga byggverksamhet och hur

kan BIM vara ett alternativ?

 Vilka mekanismer och faktorer krävs för att BIM skall tillämpas i

verksamheten för platschefer i anläggningsprojekt?

1.3 Metod 

För besvarandet av frågeställningarna används det två metoder, litteraturstudie och 

intervjuer. Metodvalet i den här studien baserar sig på att utgående från ett framtida 

tänkbart scenario har en kvalitativ studie bedrivits12. Resultatet grundar sig i en 

litteraturstudie som ligger till grund för den empiriska datainsamling som 

genomförts med intervjuer. I en kvalitativ studie finns det flera olika uppfattningar 

angående verkligheten och att det inte finns någon absolut objektiv sanning13. För 

att en kvalitativ studie skall bli bra är det viktigt att få en så bred och noggrann 

problembeskrivning som möjligt. Detta tillämpas i den empiri som har 

genomförts i studien genom att intervjua personer med olika uppfattningar och 

åsikter som har en god kunskap inom området som berörs.  

12 Ejvegård, Rolf. Vetenskaplig metod. Studentlitteratur 2009. 
13 Ahrne, Göran, Svensson, Peter. Handbok i kvalitativa metoder. Liber 2011. 
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För att en data insamling skall bli bra bör man ligga i intervallet mellan 5-10 

intervjuer14. För en kvalitativ studie finns det många metodval och många vägar till 

ett resultat. I en kvalitativ undersökning skall etiska aspekter tas i hänsyn det vill 

säga att de intervjuade parterna blir informerade om att material och information 

som kommit fram får användas till att publiceras15. 

Nedan följer en beskrivning av de olika metoderna som använts. 

Litteraturstudie 

Examensarbetet har som grund en litteraturstudie som för fram vetenskaplig 

forskning kring ämnesområdet. Tidigare forskning och litteratur inom 

ämnesområdet som ger en vetenskaplig kunskapsöversikt tolkas och värderas. För 

att komma fram till de problem och hinder som en platschef upplever i 

produktionen bedrivs det en litteraturstudie för att på så sätt få fram en teoretisk 

inblick inom branschen och den problematik som föreligger. 

Med framtagandet av problem och hinder som finns i den dagliga verksamheten 

som grund utgörs fortsättningsvis en studie gällande faktorer och mekanismer 

som krävs för tillämpningen av en ny teknik i företagen. För bildandet av 

verklighetsperspektiv och en återkoppling på litteraturstudien så intervjuas det 

aktörer med erfarenhet inom samma bransch.  

Intervjuer 

Det finns olika sätt att utföra intervjuer i praktiken, däribland ostrukturerad 

intervju, semistrukturerad intervju och strukturerad intervju. 16 

Ostrukturerad intervju – De intervjuade personerna blir tillfrågad om ett eller flera 

frågeområden inom förhållandevis okänt område. Denna intervjuteknik 

kännetecknas av att respondenten vägleder inom ämnet. Framtaget material kan 

därmed variera beroende från person som intervjuas och uppfattning av ämnet.  

Semistrukturerad intervju - De intervjuade personerna blir tillfrågad om ett eller 

flera frågeområden där respondenten får en öppen svarsmöjlighet. Frågorna är 

formulerade likadant för samtliga av de intervjuade personerna. Frågorna 

organiseras på det sättet att det uppstår en guide som leder intervjun.  Denna 

intervjuteknik används vid en kvalitativ studie, det är också denna teknik som 

huvudsakligen används vid intervjuerna som utförs till denna rapport. 

Strukturerad intervju - De intervjuade personerna blir tillfrågad om ett eller flera 

frågeområden med svarsalternativ att välja på.   

14 Kvale, Steinar Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur 2009. 
15 Ahrne, Göran, Svensson, Peter. Handbok i kvalitativa metoder. Liber 2011. 
16 Kvale, Steinar Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur 2009. 
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Strukturerad intervjutekniken utnyttjas vid kvantitativ studie men passar bra ifall 

respondenten är ovan i ämnet eller med intervjuer. Intervjun styrs av den som 

ställer frågorna, respondenten ska få sin tid och får inte avbrytas när denne pratar. 

1.4 Trovärdighet 

För att empirin skall kunna anses trovärdig krävs det att två punkter måste 

uppfyllas. Empirin måste vara giltig och relevant samt att den måste vara 

trovärdig17. 

Utgående från beskrivningen av en kvalitativ studie som beskrivs utav Kvale S & 

Brinkmann S. intervjuas flera personer som är insatta inom bygg och 

anläggningsbranschen med erfarenhets nivåer utav BIM-användning. De 

intervjuade parterna får från början samma inledande frågor gällande 

produktionen och hur de upplever problematiken inom byggbranschen där 

följdfrågorna anpassas efter deras erfarenhet inom ämnesområdena samt beroende 

på om de använt sig utav BIM.  

Den som lämnat information och det material som kommer fram under 

intervjuerna har givit sitt godkännande på att materialet får bearbetas och 

användas för att publiceras. Informationen som kommer från intervjuerna kan då 

anses som en viktig del utav rapporten och en trovärdig källa18. För att uppnå en 

så hög trovärdighet som möjligt krävs det att samtliga författare deltar vid varje 

intervjutillfälle19. Intervjuerna har genomförts via möte med den intervjuade 

parten men det har genomförts intervjuer via telefonkonferens. Intervjuerna har 

dokumenterats och spelats in och finns sparade för att rapporten skall få en hög 

trovärdighet. Eftersom allt finns dokumenterat och inspelat med de intervjuade 

parterna så återges allt med deras ord och på så sätt elimineras misstolkning av 

fakta.   

De intervjuade parterna som valts att intervjuas har noga valts för att få en inblick 

i hur produktionen ser ut i ett företag som inte nyttjar sig utav BIM i kontrast till 

ett företag som använder sig utav BIM aktivt i sin produktion. Detta är av hög 

relevans till den anförda litteraturstudie som bedrivits som grund för tidigare 

forskning inom problematiken inom BIM-användning. Intervjuerna och datan 

som insamlats i empirin visar på de olika kontrasterna som finns inom företagen 

är av hög relevans till rapporten och ett trovärdigt resultat. 

17 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur 2009. 
18 Jacobsen, I. Dag. Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Studentlitteratur 2002. 
19 Jacobsen, I. Dag. Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Studentlitteratur 2002. 
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1.5 Avgränsningar 

Arbetet fokuserar på platschefens produktion samt det som är relevant för BIM i 

produktion. Inga avgränsningar angående delar av platschefens arbete har blivit 

uppsatta. Istället har att läggas fokus på platschefens arbete som helhet och så 

småningom komma fram till vilka delar av platschefens arbete berörs med 

införandet av BIM.  Företaget som studien bedrivits för är aktiv i 

anläggningsbranschen och handlar upp projekt huvudsakligen som 

generalentreprenör.  Därför kommer arbetet att huvudsakligen fokusera på samma 

bransch och upphandlingsform. 

1.6 Disposition 

Utredningen inleds med Teoretisk bakgrund och förutsättningarna där det presenteras 

den litteratur som bildade grunden för besvarandet av frågeställningarna ’’Vad 

upplever en platschef för hinder i sin dagliga byggverksamhet och hur kan BIM vara ett 

alternativ?’’ och ’’Vilka mekanismer och faktorer krävs för att BIM ska tillämpas i 

verksamheten för platschefer i anläggningsprojekt?’’.  Även definitionen av BIM och dess 

förhållande till dagens byggprocess klargörs här. Framtagen fakta kompletteras 

med driften bakom införandekraften. 

Efter detta presenteras Genomförandet som innehåller litteraturstudie och intervjuer.  

Litteraturstudien redovisar fakta som kan leda till en utveckling av byggprocessen i 

sin helhet. Där utreds platschefens dagliga verksamhet i förhållande till dagens 

hinders som ligger till grund för produktionsstopp samt hur BIM kan vara ett 

alternativ. Förutom lösningen till problemställningen utreds det även hur externa 

och interna krafter samt implementeringsproblematiken förekommer som kan 

påverka beslut om förändringar i branschen. Litteraturstudien kompletteras av 

intervjuer som ger ett verklighetsperspektiv på fakta kopplat till litteraturstudien. 

Besvarandet av frågeställningarna som bildade grunden för arbetet görs under 

Resultat och Analys, medan Diskussionen om resultat och metodval redovisas direkt 

efter. Arbetet avslutas med Slutsats och rekommendationer där det presenteras en idé 

på hur BIM kan vara ett alternativ till dagens hinder i produktionen samt vilka 

faktorer som krävs mot nödvändiga förändringar i ett företag. 
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2 Teoretisk bakgrund och förutsättningar 

Då målet med arbetet är att analysera hinder och drivkrafter för att integrera BIM 

i platschefens arbete i produktionen utreds och definieras begreppet BIM. 

Definitionen kompletteras med BIM-s förhållande till dagens byggprocess och 

driften bakom införandekraften. Utredningen är en viktig del av arbetet som 

tydliggör för läsaren redan från början BIM-s förmåga att förändra branschen och 

dess drivande kraft bakom.  Den teoretiska bakgrunden och förutsättningar för 

detta arbete har hämtats från litterära verk och vetenskapliga artiklar.  

2.1 Tidigare Forskning 

Tidigare och relevant forskning för arbetet. 

The Work of Managers, av Stefan Tengblad och Alexander 
Styhre, 2012 

’’The Work of Managers’’ är en samling av studier om arbetet som chef i 

byggbranschen. Den inkluderar bidrag från flertal chefer/forskare kombinerat 

med teori, bevis och reflektion. Boken illustrerar grundligt rollen som platschef, 

hur uppgifterna för en platschef ser ut, vilket ansvar man får räkna med samt 

svårigheter som platschef-rollen tar med sig.  

Studien häver fram den allmänna problematik en platschef upplever inom 

byggbranschen och lägger vikt på vad som är kritiskt inom rollen som platschef 

där balansen mellan administrativa uppgifter och produktions relaterade uppgifter 

är en svår balansgång. Med framtagna svårigheter som platschefen kämpar med 

som grund, har nedanstående artiklar studerats för att på så sätt identifiera 

lösningar som stödjer platschefen i att effektivisera sin anställning. 

BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for 
Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors, av Chuck 
Eastman, Paul Teicholz, Rafael Sacks m.fl.  

’’BIM Handbook’’ tar fram styrkorna av BIM som programvara och bygger på 

många års erfarenheter av denna programvara och är i princip en sammanfattning 

på vad som finns i forskningsväg idag. Den går även igenom historiken bakom 

BIM samt hur inställningen gentemot BIM har varit genom tiderna och hur en del 

förändringar har skett genom åren. Författarna beskriver hur BIM ser ut i de olika 

stegen BIM har och hur man går från att inte nyttja sig utav BIM till att vara fullt 

integrerade med tekniken. För att tillämpa de stegen finns det olika 

mognadsgrader som är en mätning på resurser ett företag har och vad ett företag 

kan förvänta sig att kunna tillämpa.  
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Författarna visar också förhållandet mellan BIM och aktörernas verksamhet samt 

dess förmåga att effektivisera byggprocessen från dagens traditionella styrning av 

projekt genom att erbjuda en helhetsbild av BIM-s potential och styrka som 

tillsammans ger upphov till grunden för den BIM-relaterade delen av rapporten. 

Grunden kompletterades med nedanstående artiklar inom både BIM och 

implementeringen av samma programvara   

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt, av Roger Jongeling 

’’BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt’’ är en forskningrapport som illustrerar 

fördelarna med användandet av BIM i byggbranschen. Rapporten tar hänsyn till 

flertal delprocesser mellan byggprocessen och aktörer verksamma i bygg 

branschen, som tillsammans bidrar till en bredare förståelse om BIM-s förmåga att 

förändra byggbranschen.  Med en kombination av teori och statistik illustreras 

nyttan av projekt med BIM i förhållande till projekt utan BIM. Jongeling kommer 

fram till att samordningen är bland de största fördelarna med användandet av 

BIM.  

Författaren visar också en direkt jämförelse med vad företag kan uppnå efter att 

BIM har implementerats in i deras organisationer. Det förs även fram de positiva 

effekterna som BIM medför i form av ekonomisk vinst och kvalitets förbättring 

inom produktionen.  

Understanding adoption and use of BIM as the creation of actor 
networks, av Henrik Linderoth  

”Understanding adoption and use of BIM as the creation of actor networks” är en 

forskningsrapport som handlar om en förståelse när ny teknik möter en ny 

arbetsgrupp. Rapporten lyfter fram hur den nya tekniken i form av BIM upplevs 

av aktörer där han kommer fram till att implementeringsproblematiken av ny 

teknik som BIM inte behöver handla om kunskapsbrist inom branschen utan att 

det istället handlar om organisationen och ledarskapet. Rapporten för fram 

problematiken kring ledarskapet och hur BIM påverkas beroende på hur 

ledningsskikten inom företag ställer sig gentemot en teknik som medför nya 

arbetssätt. Införandeproblematiken kring ledarskapet och den organisatoriska 

delen utav BIM lyfts fram. Linderoth gör en undersökning om aktörernas 

påverkan till inkörning av ny teknik i organisationen samt påverkan av samma 

teknik gentemot marknaden och arbetsrutiner. Även Linderoth inser den stora 

samordningspotentialen med BIM och att den kan förändra branschen positivt. 
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User perceptions of ICT impacts in Swedish construction 
companies: ‘it’s fine, just as it is’, av Henrik Linderoth och Mattias 
Jacobsson 

“User perceptions of ICT impacts in Swedish construction companies: ‘’its fine, just as it is’’ är 

en studie som för fram problematiken med implementeringen utav ny teknik. 

Rapporten för fram de motkrafter som finns mot implementeringen och 

svårigheter som uppstår i de olika arbetskategorierna i ett byggföretag och deras 

ställningstagande till ICT. Rapporten illustrerar motståndet mot ny teknik samt de 

effekter som implementeringen av ny teknik tar med sig som tillsmaans bidrar till 

nya arbetsrutiner för användarna vilket leder till att arbetarna förs utanför sin 

komfortzon. Motståndet förkroppsligas av en ” it’s fine, just as it is” mentalitet där 

användarna visar en ängslig ställning mot förändring. Rapporten går ut på att 

identifiera möjligheter för implementering och idéer som kan förbättra 

användandet utav ICT och ger klarhet till problematiken som finns inom 

byggindustrin idag samt dess framtid inom användningsområdet av ny teknik. 

Rapporten beskriver en generell problematik kring ICT som innefattar BIM inom 

svenska byggföretag. 

The Magic Bullet Theory, av Markus, M. Lynne, and Robert I. 
Benjamin, 1997 

”Magic Bullet Theory” är en artikel utdragen ur Sloan Management Review som är 

en publikation utav olika artiklar som analyserar problematik och förbättring inom 

management. Artikeln häver fram de problem som finns inom många 

organisationer där chefer inte ser på införande problematiken med nya 

informationstekniker. Artikeln är till för att upplysa och ge nya infallsvinklar på 

hur teknik kan anpassas och se en helhetsbild på tillämpningsprocessen samt 

faktorerna kring det. Problematiken hävs fram för att det många gånger finns nya 

tekniker att tillgå men ofta så lämnas teknikerna utanför på grund av okunskap 

gällande hur man ska tillämpa dem. Som en generell överblick över alla sorters 

organisationer så tillämpas artikeln som ett komplement till ”User perceptions of 

ICT impacts in Swedish construction companies: ‘it’s fine, just as it is’’. 

Författarna beskriver problematiken med företag och deras inställning mot teknik 

där många viktiga steg i en implementeringsprocess lämnas utanför och hoppas 

över vilket leder till att informationstekniker inte funktionerar som det är tänkt 

enligt utvecklarna av tekniken. Problematiken grundar sig i att företag vill se 

direkta resultat från en teknik och ser det som en direkt lösning utan att räkna 

med utbildningsståndpunkter eller resursåtgång.  
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2.2 Definitionen av BIM 

Autodesk definierar BIM som byggnadsinformationsmodeller och står för en 

process som handlar om att skapa och använda en intelligent 3D-modell för att 

informera och förmedla projektbeslut20. I praktiken står BIM för en digital 

representation av en modell som representerar ett bygg- anläggningsprojekts 

fysiska och funktionella karaktär. Modellen fungerar även som en kunskapsdatabas 

som fungerar som en pålitlig informations källa för framtida beslutstaganden21.   

BIM i förhållande till dagens byggprocess 

Traditionella bygghandlingar (handlingar som redovisar ett projekts struktur) är till 

stor del baserade på 2D-CAD modeller där olika typer av linjer och symboler 

skiljer olika sektioner ifrån varandra22.  

BIM tar steget längre med att integrera tre dimensioner i form av bredd, höjd och 

djup. Tiden kommer in som den fjärde dimensionen där det erhålls möjligheten att 

visualisera ett projekts olika tillstånd och faser över tiden. Den femte dimensionen 

är kostnader som integreras in i projektets olika faser. Detta överblickar kostnader 

och utgifter som projektet dragit på sig under den förlöpta tiden.23 

BIM fungerar även som en kommunikationslänk mellan dem olika disciplinerna 

som gör det möjligt att sammanställa arbeten i en enda informations modell.  

Eftersom BIM utnyttjar en enda informations modell kan förlusten av 

information och kunskap reduceras. 24 

Trafikverkets krav på BIM 

I Sverige är det i dagsläge ca 4.5 miljoner människor som färdas med bilen, 400 

000 med tåg, samtidigt som 400 000 ton gods transporteras via landets 

transportsystem. Trafikverket är landets största myndighet med ansvar för 

långsiktig planering av landets transportsystem. 25 

Trafikverkets framtida planer för tidsperioden 2014-2025 innehåller avsikter att 

spendera 500 miljarder kronor till drift, underhåll och investeringar.  

20 Vad är BIM, hämtad 2014-11-28 

<http://www.autodesk.se/solutions/building-information-modeling/overview 
21 Vad är BIM, hämtad 2014-10-17 

<http://www.nationalbimstandard.org/faq.php 
22 Nordstrand, Uno. Byggprocessen. Liber 2008 
23 Eastman, Chuck. BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, 

Managers, Designers, Engineers and Contractors. Wiley 2011. 
24 Smith, Deke. An Introduction to Building Information Modeling (BIM). Journal of Building 

Information Modeling 2007. 
25 Vill bli en bättre beställare, hämtad 2014-12-03  

<http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.547866/vill-bli-en-battre-bestallare 
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En summa som kommer delas mellan aktörer vars verksamhetsstyrning stämmer 

överens med trafikverkets krav för att på så sätt få bäst möjliga samhällsnytta för 

pengarna. Detta är något som gör att Trafikverket som står för landets största 

beställare inom anläggning har den makten som krävs för kräva förändring i en 

konservativ bransch som anläggningsbranschen. 26 

Trafikverket ser även möjligheten med att kunna styra en anläggnings hela 
livscykel och förutom införingen av BIM i projekteringen och produktionen även 
göra det möjligt att planera för förvaltningen också. 27  

Trafikverket anser BIM som ett komplement till dagens byggprocess som bidrar 

till en effektivare byggprocess och bättre slutprodukt till lägre kostnader för hela 

branschen. Trafikverket har därför fattat ett beslut om en effektivisering av 

byggprocessen som resulterade till att från och med året 2015 förväntas det att 

samtliga nystartade investeringsprojekt skall använda sig av BIM från planering till 

slutprodukt. Ett beslut som framför krav på införing av ny teknik på arbetsplatsen. 

För att förverkliga sina framtida planer om BIM har trafikverket successivt börjat 

införa BIM genom att ställa krav på Nivå 2 enligt BIM trappan år 2015. Innandess 

har Trafikverkets leverantörer arbetat med Nivå 0 och 1 28.  

Figur 1: BIM trappan. 

Denna studie utreder fördelarna med den nya tekniken och dess 

implementeringsproblematik som införing av ny teknik medför som är direkt 

relaterade till frågeställningarna. 

26 Vi bidrar till samhällsutvecklingen, hämtad 2014-12-03 

<http://www.trafikverket.se/Om-Trafikverket/Trafikverket/ 
27 Att införa BIM på Trafikverket, hämtad 2014-12-20  

<http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Teknik/Att-infora-BIM-pa-Trafikverket/ 
28 Bim trappan, hämtad 2015-06-18 

<http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Teknik/trafikverket-bestaller-bim/bim-

trappan/ 
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3 Genomförande 

För besvarandet av frågeställningarna ’’Vad upplever en platschef för hinder i sin dagliga 

byggverksamhet och hur kan BIM vara ett alternativ?’’ och ’’Vilka mekanismer/faktorer 

krävs för att BIM skall tillämpas i verksamheten för platschefer i anläggningsprojekt?’’ görs  

det först en utredning gällande platschefens dagliga verksamhet och de hinder som 

ligger till grund för produktionsstopp. Med dagens hinder som grund utreds det 

BIM-s möjligheter att effektivisera byggprocessen. I utredningen klargörs även 

externa och interna krafter mot införandet av BIM samt 

implementeringsproblematiken och hur denkan elimineras. För att få en bra 

inblick på företag och organisationsformen som studien är baserad på inleds 

kapitlet med organisationsbeskrivningen av samma företag. 

3.1 Organisationsbeskrivning 

Företaget som studien bedrivits för, beskriver sin organisation huvudsakligen som 

generalentreprenör där arbetet påbörjas i samarbete med avtal med byggherrens 

färdiga bygghandlingar. Företagets organisation är indelad i tre stora regioner där 

varje region omfattar ett geografiskt ansvarsområde att bedriva arbete inom. Varje 

region har en regionchef som ser till att arbetet i regionen drar in intäkter samt att 

expandera marknaden inom sitt geografiska ansvarsområde. Varje regionchef har 

ett antal underställda arbetschefer som varierar beroende på storleken av regionen. 

Arbetscheferna arbetar för att på bästa sätt bedriva verksamheten inom sina 

specifika tekniska områden som kan vara anläggning, asfalt & beläggning, drift, 

etc. De tekniska områdena varierar inom regionernas geografiska positionering 

och marknad men det samtliga har gemensamt är att det är platschefen som 

ansvarar för organisationens mest kritiska byggprocess-del, nämligen 

produktionen och dess genomförande enligt byggherrens bygghandlingar. 

3.2 Litteraturstudie 

Med en inblick i företaget som studien bedrivits för som grund, påbörjas 

litteraturstudien med platschefens dagliga verksamhet och ansvarsområden i 

relation till byggprocessens produktion. Det här kapitlet är kopplat till hur 

införingen av BIM kan leda till en effektivare produktion som är direkt kopplad 

till frågeställningarna. Då målet med arbetet är att analysera hinder och drivkrafter 

för att integrera BIM i platschefens arbete i produktionen har det även gjorts en 

studie om behovet med förändring och mötet av ny teknik med en arbetsgrupp. 

Detta för att på så sätt få fler infallsvinklar för framtagningen av mekanismer som 

krävs för tillämningen av en ny programvara i en organisation.  
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Platschefen Roll 

Platschefen är den aktör som står i nära kontakt med den regionala arbetschefen 

och spelar en vital roll gällande entreprenadfirmans genomförande. 

Genomförande-fasen av projektarbetet står för den största kostnaden av samtliga 

faser i en bygg/anläggningsprocess. Av en platschef krävs det att ha en bra 

översikt över alla pågående aktiviteter samt ha en bred repertoar med ad-hoc 

lösningar för eventuella problem. Platschefens arbete kräver att han som grund 

har teknisk erfarenhet, ingenjörskunnande, bra kunskap på de administrativa 

rutinerna samt bra ledaregenskaper. En platschef kan ha olika sätt att styra men 

det alla platschefer har gemensamt är att produktionen alltid måste fortsätta.  

Platschefens inblick över byggprojektet kännetecknas av en hög grad av 

oförutsägbarhet, ett starkt fokus på traditionella projektlednings dimensioner som 

tid, kvalitet och kostnad, samt komplexa framsteg av integrationens olika typer av 

aktiviteter. Platschefen skall kontinuerlig prioritera mellan produktionsarbete och 

administrativarbete. Detta är något som uppfattas som besvärlig av många 

platschefer och kräver en bra rutin som grund. I motsats till ledningen som 

ansvarar för strategiska beslut, är platschefens roll för det mesta ute i 

produktionen och i kontakt med företagets anställda samt underleverantörer och 

beställare. 29 

Relationen mellan aktörerna som platschefen ansvarar för är en faktor som står 

för mer än hälften av samtliga faktorer som leder till en framgångsrik produktion. 

Därför utgör ett effektivt kommunikationssätt grunden för all framgång i bygg- 

och anläggningsprojekt, något som platschefen sätter sin prägel på. 30 

      Figur 2: Varför går projekten bra? 

Platschefer upplever dock att deras roll som mellanchef och kommunikationslänk 

mellan ledningen i företaget samt arbetarna på plats som problematiskt, då de 

tycker att stödet från de andra delarna i organisationen är bristfälliga. 

29 Tengblad, Stefan. The Work of Managers. OUP Oxford 2012. 
30 Jongeling, Roger. Kravställande i praktiken - BIM Alliance. Open BIM 2013. 
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Detta gör att rollen som platschef upplevs ibland som stressig, då samtidigt som 
tiden måste hållas skall kvalitetsstandarden och kostnader betraktas också. 31 

Som platschef är man främst ansvarig för följande arbetsuppgifter: 

 Ansvar för att produktionen genomförs enligt kontraktshandlingarna

Ansvaret för produktionen kan ibland anses ligga helt i platschefens händer då det 

delegerats ett ansvar till honom att genomföra en lyckad produktion med 

bygghandlingar som underlag. 32 

 Personalhantering:

En platschef delar upp och styr arbetet inom projekt samtidigt som man har hela 

ansvaret för genomförandet av projekt från start till mål. Med tanke på att aktörer 

i ett byggprojekt såsom arkitekter, ingenjörer, elektriker etc. är aktiva vid olika 

tider under ett byggprojekts gång så är det platschefens uppgift att samordna 

aktörer i deras separata uppgifter. 33 

 Ekonomi

I arbetet som platschef ingår det att ha hand om ekonomin på bygget och se till att 

material och leveranser följs upp. Det är vanligt att platschefen delar ansvaret för 

ekonomin ihop med projektledaren. Till de delarna som en platschef genomför 

själv hör produktionskalkyl, avstämningar, faktura- och ÄTA-hantering. 

En platschef svarar även för underrättelser till ekonomiavdelningen  i form av 

förmedling av information vid eventuella avvikelser som när dröjsmål och 

tilläggsarbeten uppkommer. 34 

 Tekniska och ekonomiska avstämningar, utvärderingar och

prognoser

Platschefen måste hela tiden stämma av mot de ekonomiska förutsättningar som 

har givits för projektet och om när eventuella fel i produktionen uppstår så 

tillkommer det ÄTA arbeten35. Uppföljning av produktionen och om att få en 

positionering var man befinner sig i projektet enligt tidsplanen. Detta är en del av 

platschefens ansvar som det arbetas med kontinuerligt. Platschefen måste även 

kunna göra bedömningar på de underlag och förutsättningar som har givits i 

produktionsplaneringenen samt att kunna ta snabba beslut och förutse eventuella 

problem som skulle kunna drabba produktionen.36 

31 Tengblad, Stefan. The Work of Managers. OUP Oxford 2012. 
32 Révai, Ervin. Byggstyrning. Liber 2012. 
33 Construction manager, hämtad 2015-05-01 

<https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/advice/planning/jobprofiles/Pages/constructionmanager.as

px 
34 Tengblad, Stefan. The Work of Managers. OUP Oxford 2012. 
35 Révai, Ervin. Byggstyrning. Liber 2012. 
36 Tengblad, Stefan. The Work of Managers. OUP Oxford 2012. 
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Behovet om förändring 

Dagens teknikutveckling som grund och nya krav på en effektivisering av det 

traditionella sättet att styra ett projekt har ökat behovet till förändring i bygg- och 

anläggningsbranschen. Trafikverket som står för landets största beställare i 

anläggningsbranschen anser att BIM tillför en ökad produktivitet till branschen 

och har satt in en BIM-strategi för introduktion utav BIM till marknaden.37 

Från och med år 2015 vill Trafikverket i sin roll som beställare att samtliga 

upphandlade entreprenadföretag inom anläggningsbranschen skall använda sig 

utav BIM för att på så sätt driva igenom en utveckling av tekniken inom 

byggindustrin 38. I och med kraven som Trafikverket ställer följer en ökad 

konkurrenskraft på marknaden för de företag som har en utvecklad BIM-

användning. Enligt ”lagen om offentlig upphandling” skall upphandlingar av 

större karaktär läggas upp i TED för att företag inom EU skall kunna delta i 

budgivningen. 39 Detta är något som bidrar till större konkurrens bland de 

inhemska entreprenörer som inte är familjära med BIM-användning och utländska 

entreprenörer som har en etablerad BIM-användning. Därmed växer behovet om 

förändring i snabb takt samtidigt som BIM anses vara alternativet för en 

framgångsrik framtid. 

BIM som ett nytt arbetssätt 

Byggprocessen är en process som består av ett flertal skeden som tillsammans ger 

en uppfattning om hur uppförandet av en byggnad/anläggning går till. 

Platschefens uppgift är för det mesta på att styra produktionen, men 

förutsättningarna för en bra produktion skapas av projekteringen. Det traditionella 

sättet att projektera ett bygg- anläggningsprojekt har gjorts med bygghandlingar i 

from av 2D-CAD modeller där olika typer av linjer och symboler skiljer material 

och byggnadsdelar ifrån varandra. 40 Dagens tekning utveckling tillåter oss idag att 

visualisera ett projekt så att slutresultat motsvarar en 3D- BIM modell. När en 

BIM modell skapas finns det tre aspekter som särskiljer den från en 2D modell: 

 Strukturell beskrivning – beskriver ett bygg- och anläggningsprojekts

fysikaliska egenskaper och dess samband med andra föremål i modellen.

Exempelvis material typer och material komposition.

37 BIM-strategi ska leda till ökad produktivitet, hämtad 2014-12-01 

<http://www.trafikverket.se/Pressrum/Pressmeddelanden1/Nationellt/2014/2014-10/BIM-strategi-ska-

leda-till-okad-produktivitet/ 
38 Att införa BIM på Trafikverket, hämtad 2014-12-01 

<http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Teknik/Att-infora-BIM-pa-Trafikverket/) 
39 Söderberg, Jan. Att upphandla Byggprojekt. Studentlitteratur 2011 
40 Nordstrand, Uno. Byggprocessen. Liber 2008. 
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 Funktionell beskrivning – Beskriver hur ett objekt skall bete sig exempelvis

en dörr och i vilken riktning dörren skall öppnas.

 Grafisk Beskrivning – Beskriver hur ett bygg- och anläggningsprojekts skall

se ut grafiskt. Detta är det som BIM modellen utgår ifrån och är oftast det

som beskrivs i vanlig 3D CAD.

En annan fördel med BIM är att istället för att ha flertal dokumentationer som 

redovisar ett projekt med separata mängförteckningar utsprida på olika 

dokumentationer uppstår det möjligheten att redovisa en byggnad i 3D där olika 

dokumentationer och beskrivningar är länkade till samma modell. 41Prismässigt 

blir skillnaden mellan att projektera i 2D och 3D betydande, samtidigt som även 

kvaliteten förbättras. På tabellen nedan visas att även insatsen blir jämnare då det 

läggs förhållandevis mer tid i början av varje skede och mindre i slutet. 

Figur 3: Skillnaden i arbetsbelastning för projektering med BIM-verktyg jämfört 

med 2D-CAD-verktyg. 

Med uppsatta krav och grönt tecken från projekteringen övergår det till 

produktionen, där är det framförallt platschefen som styr. Att styra ett projekt 

kräver stor insats gällande överföring och synkronisering av information med 

samtliga berörda parter. BIM gör det möjligt att lagra relevant information av ett 

projekt samlad i 3D-modell istället för att ha en utspridning av samma information 

på olika dokument. På det sättet möjliggörs att medarbetare och aktörer får en 

tydligare bild på bygg- anläggningsprojektet samtidigt som problem med 

feltolkningar som kan resulterar till produktionsstopp minskar. 42 

Ett annat problem som leder till produktionstopp är kopplad till 

produktionsbudgeten. Kopplat till produktionsbudgeten finns förutom vad 

produktionen ska totalt kosta också tidsåtgång för aktiviteter.  

Det händer att en produktionsbudget spricker, detta på grund av ändringar och 

tilläggsarbeten vilket bidrar till om-koordinering av arbetsmoment och resurser. 

41 Eastman, Chuck. BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, 

Managers, Designers, Engineers and Contractors. Wiley 2011. 
42 Linderoth, Henrik. Understanding adoption and use of BIM as the creation of actor networks. 

Elsevier Science 2009. 
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BIM utgår istället ifrån en 3D-modell, utifrån den byggs det upp en samordning 

där konflikter och fel mellan olika discipliner minimeras. Detta också på grund av 

att det går att följa varje framsteg, samtidigt som missförståndet mellan parter 

minskar. Dagens teknikutveckling och visualisering av ett byggprojekt med BIM-

modellering erhålles det möjligheten att upptäcka fel tidigare i skedet och på så 

sätt minska risken av upphovet att ÄTA uppstår med upp till 90 % samtidigt som 

ÄTA-relaterade kostnader minskar med upp till 50 %.43 

Precis som figur 2 avspeglar förhållandet mellan insats och tid så liknar samma 

figur förhållandet mellan informationsöverföring vid övergången från ett skede till 

ett annat. I dagens generalentreprenader och i de organisationer som inte 

använder sig av BIM lämnar beställarens projekteringsgrupp över den information 

som står som grund till nästa skede till generalentreprenören.44  

Figur 4: Informationsflödet med och utan BIM. 

Problematiken med denna typ av övergång är att kunskapsnivån sjunker, samtidigt 

som det bidrar till en informationsförlust från projekteringssidan. Med BIM som 

programvara lagras informationen i en 3D modell som möjliggör att olika aktörer 

kan dela och utbyta faktamängder utifrån en 3D-modell. 45 

Flera dimensioner av BIM

En viktig faktor som leder till en effektiv produktion är tidsplanering. Dagens 

teknikutveckling gör det möjligt att kunna koppla en 3D-BIM modell med 

tidplanen och på så sätt introducera en ny dimension av BIM i form av 4D-BIM. 

Med en 4D-BIM modell erhålls det möjligheten att visualisera ett byggprojekt där 

olika aktörer får möjligheten att följa utvecklingen genom projektets löptid genom 

att visualisera framtida händelser innan dessa har hunnits äga rum. 46.  

43 Jongeling, Rogier. BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt. En jämförelse mellan dagens 

byggprocesser baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM. Universitetstryckeriet 2008. 
44 Nordstrand, Uno. Byggprocessen, Liber 2008. 
45 Linderoth, Henrik. Understanding adoption and use of BIM as the creation of actor networks. 

Elsevier Science 2009. 
46 Jongelin, Rogier. A process Model for Work-Flow Management in Construction. Luleå tekniska 

universitet 2006. 
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En annan faktorer som ger en bra förutsättning till en effektiv produktion är en 

bra planering i förhållande till kalkyler. Aktörernas ansvar gentemot ekonomin kan 

variera från organisation till organisation. En sak som är gemensamt för alla är att 

det är platschefen som ansvarar till stor del för den kalkyl som står som en 

grundpelare till entreprenadfirmans anbud. Med en samordnare är det idag möjligt 

att koppla ekonomi delen till BIM som tillsammans med tidplanen utgör 

ytterligare en dimension i form av en 5D – BIM. Skapandet av 5D modeller gör 

det möjligt för olika aktörer av ett byggprojekt att visualisera utvecklingen av 

byggverksamhet och dess relaterade kostnader över tiden. En 5D – modell 

genererar möjligheten för visualiseringen av ändringar som uppstår vid 

förändringar i form av bland annat omdisponering av arbetsmoment på grund av 

ÄTA och hur dessa påverkar resterande delar i ett projekt. 47 På det sättet övergår 

det från att ha varit beroende från kvalificerade gissningar i form av erfarenheter 

från tidigare projekt till effektivare programvara-baserade kalkyler där erfarenheten 

kan användas till personlig prägel på kalkylen istället för gissningar.48 

Industrial Foundation Classes (IFC) 

Typ och antal av programvaror som används i byggbranschen varierar från 

organisation till organisation. Detta är något som resulterar till olika programvaror 

och olika filformat som tillsammans bidrar till ett försvårande av 

kommunikationen och informationsutbytet.  IFC är ett neutralt filformat skapat av 

buildingSMART – alliance som minskar separationen mellan olika programvaror i 

byggbranschen. IFC gör det möjligt att olika filformat samordnas till ett 

gemensamt filformat som vidare kan utnyttjas av samtliga aktörer. Det som skiljer 

IFC från andra program och samordningstyper är att IFC är en icke 

konkurrenspräglad programvara skapat av byggbranschen och sedan 2011 är den 

klassad som en ISO- standard också. 

På väg till att kunna iföra BIM i en ny organisation möjliggör IFC att olika 

filformat samordnas till ett gemensamt filformat och kan vara till framstående 

hjälpmedel på väg. 49 

47 Eastman, Chuck. BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, 

Managers, Designers, Engineers and Contractors. Wiley 2011. 
48 Jongeling, Rogier. BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt. En jämförelse mellan dagens 

byggprocesser baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM. Universitetstryckeriet 2008. 
49 Chimay, Anuba, Kamara, John, Cutting-Decelle, Anne-Froncoise. Concurrent engineering in 

construction projects. Taylor & Francis 2007. 
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Implementering av ny teknik 

Att införa en ny teknik på en viss yrkesgrupp är det förvaltningen av företaget som 

bestämmer om. Förvaltningen måste vara medvetna om fördelarna med den nya 

tekniken för att på sätt kunna förmedla dess förmåner till kunder, konsulter, 

entreprenörer och anställda. Förutom styrningen kan även anställda med vital roll i 

organisationen påverkas positivt att ny teknik införs. Av alla aktörer verksamma i 

ett projekt är det beställaren som tjänar mest av införande av BIM. I och med att 

beställaren innehar en vital roll i ett projekt så är det upp till beställaren ifall denne 

ställer krav på att BIM ska användas som ett underlag 50. Vid införandet av ny 

teknik behöver företaget tid att anpassa sig efter de förändringar en ny teknik 

medför. Med mindre pilotprojekt i införandefasen kan ledningen få möjligheten 

att följa upp och bemöta hinder och drivkrafter som införandet av nya 

teknikverktyg för med sig samtidigt som användarna får chansen att samla 

erfarenheter utav den nya tekniken. Uppföljning av ledningen är dock mindre 

uppskattad av de anställda vilket skapar ett motstånd mot den nya tekniken. 51 

Det som ligger som ett underliggande problem med införandet av ny teknik är att 

det finns en motsträvande kraft inom företagen mot förändring. Många chefer och 

arbetare som är vana vid att arbeta i ett visst mönster måste bryta mönstren och 

börja lära sig ett nytt mönster och det är mestadels detta som driver den 

motsträvande kraften.52 

För att en förändring skall ske och bli genomförbart behövs en ”Change Agent” 

som nämns av Markus & Benjamin i sin teori om ”The Magic Bullet”. Det finns 

alltid svårigheter med förändring till exempel när en personlighet förändras sker 

det inte över en natt och det krävs arbete. Samma gäller för företag och företaget 

kan vara medveten om att det som förändringen strävar emot är för det bättre. En 

”Change Agent” är någon som tar på sig ett ansvar att följa igenom en förändring 

som står för utvecklingen i rätt riktning. Det föreligger skillnader i synsättet på 

användningsområden och tillämpning mellan dem som utvecklar tekniken i 

relation till dem som tänkt sig att använda det.   

De som tar fram en ny teknik och förespråkar den ser många gånger på tekniken 

som ”The Magic Bullet” som alltid träffar målet för det är ändamålet med en 

nyutvecklad teknik.  

50 Linderoth, Henrik. Understanding adoption and use of BIM as the creation of actor networks. 

Elsevier Science 2009. 
51 Tonnkvist, Bo. Projektledning, Planering av projekt. Sanoma utbildning 2014. 
52 Linderoth, Henrik, Jacobsson, Mattias. User perceptions of ICT impacts in Swedish construction 

companies: ‘it’s fine, just as it is’. Tayor & Francis 2012. 
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Det som inte tas med i beräkningarna är att det finns mer än bara målet som 

måste fungera för att allt ska ge resultat. Den som utnyttjar sig utav den nya 

tekniken måste ta till hänsyn och anpassas efter ”The Magic Bullet”. För att 

utnyttja sig av sin nyanskaffade teknik krävs det även att den som nyttjar tekniken 

har en förståelse för hur man använder sig utav tekniken och anpassar den till 

företaget för att det överhuvudtaget skall ge någon effekt.53 

Inom det området som berörs i det här fallet produktionen är det platschefen som 

är en ”Change Agent” i det hela gällande tillämpningen utav ny teknik. För att 

applicera ”The Magic Bullet” efter företagets behov måste platscheferna ansvara 

för att feedback och en dialog om BIM odch se möjligheten i förändringen. Detta 

arbete medför att företaget bygger en plattform för tekniken. När väl 

organisationen är anpassad uppstår det möjligheten för att platschefen att bekanta 

sig med de nya arbetsmetoderna och kan börja fasa in BIM i företaget. En ny 

organisations struktur innebär att man suddar ut de starkt förankrade hierarkiska 

rollerna som finns inom företaget och börjar utbilda personalen i områden som är 

intilliggande deras ordinarier tjänst. Detta för en del av platschefens uppgifter 

uppåt i ledet som möjliggör att beslut kan tas och underlättas på högre instanser, 

På samma sätt så utbildas arbetsledarna mer brett och kan avlasta platschefen i 

sina arbetsuppgifter. Denna form av ”cross training” gör att ett projekt inte 

hamnar i fallgropar och hela tiden rullar på. Det underlättar även övergångar inom 

företaget från en position till en annan om en tjänsteman byter position inom 

företaget.54 

53 Lynne, Markus, M., Benjamin, Robert I., Magic Bullet Theory. Sloan Management 1997. 
54 Linderoth, Henrik. Understanding adoption and use of Bim as the creation of actor networks. 

Elseiver Sience 2009. 
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3.3 Intervjuer 

Intervjuer är en källa som bidrar till skapandet att ett verklighetsperspektiv som 

bygger på fakta från litteraturstudien. För att få fler infallsvinklar har intervjuerna 

bedrivits på två företag med olika synsätt på BIM. De två första intervjuerna har 

bedrivits på företag utan kunskap om BIM medan de två andra har drivits på en 

ett annat företag där utvecklingen av BIM har gåt mycket längre.  

Johan Johnsson, Platschef, Svevia 

Datum: 2014-10-08 

Plats: Svevia, Jönköping 

Närvarande: Johan Johnsson, platschef, Svevia Jönköping. 

Adem Hasi, student, Tekniska Högskolan i Jönköping 

Tommy Andersen, student, Tekniska Högskolan i Jönköping 

Den här inledande intervjun gjordes med Johan Johnsson som arbetar som 

platschef på SVEVIA i Jönköping. Johnsson har tidigare arbetat med varierande 

typer av projekt. I sitt arbete som platschef har Johnsson kommit i kontakt med 

både små och stora anläggningsproduktioner och delar i intervjun med sig av sina 

erfarenheter från produktion och rollen som platschef. Johan och resterande 

aktörer på Svevia använder sig inte utav BIM, därför har den första intervjun 

bedrivits utan hänsynstagandet utav BIM. På det sättet erhålls det fram fakta om 

platschefens dagliga rutin på grundnivå.    

Att inneha rollen som platschef innebär att organisera och styra produktionen 

samtidigt som man fungerar som länken mellan olika aktörer verksamma i 

produktions-skedet. Johnson började med att berätta att inför varje byggstart av 

projektet håller han ett produktionsstartmöte med alla involverade huvudaktörer 

(Inköpare, arbetsledare, mättekniker, platschef, Entreprenadingenjör, 

Kontraktsingenjör, arbetschef). Interna produktionsmöten hålls en gång i veckan 

där man tar upp diskussionspunkter såsom, resurser, tidplan, arbetsmiljö, kvalité, 

inköp. Som platschef ser man även till att hålla möten med Beställaren. I projektet 

Sydvästlänken hade man byggmöte med Beställaren en gång i månaden och 

Produktionsmöten hölls var 14:e dag. En viktig del av platschefens uppgift är att 

se till att resurser som behövs till produktionen planeras och hanteras på ett 

effektivt sätt. Den planering som rör resurser baseras på produktionskalkylen där 

platschefen sätter sin prägel på anbudskalkylen. När denna prägel är satt utmynnar 

detta i en total mängd maskintimmar, yrkesarbetartimmar och lastbilstimmar. 

Därefter görs en produktionstidplan där resurserna fördelas ut på de olika 

byggdelarna beroende när dem ligger i tiden och hur stora byggdelar det är. En 

viktig del av det platschefen har att göra är att se till att det inte uppstår några 



Genomförande 

27 

produktionstopp. De tider som läggs in i produktionstidplanen baseras på 

produktionskalkylen. Vissa moment i tidplanen är kritiska för att produktionen 

skall kunna fortsätta, De kritiska momenten måste alltid prioriteras i resursåtgång 

om resursbrist skulle råda. Skulle tidsplanens aktiviteter kollidera med varandra så 

att resurser konflikteras kan det utmynna i ett ÄTA-arbete. ÄTA-arbeten är 

arbeten som ligger utanför kontrakterade arbeten. Vid eventuella ÄTA-arbeten 

börjas med att underrätta Beställaren om eventuella ÄTA-arbete. Därefter 

specificeras kostnaderna i ÄTA-spec. Svevia har en UR-liggare som det kallas som 

hanterar alla ändringar från kontraktet. Projektekonomin som är en del av 

platschefens arbete styrs via konstadsstyrningsprogram som MAP-applications. 

Självaste anbudskalkylen görs även i programmet. I ett anläggningsprojekt finns 

det mer eller mindre riskfyllda moment som man måste kunna ringa in, Det är 

viktigt att ha blick för detta. De parametrar som är relativt riskfria och fastställda 

och lätta att ringa in och som inte avviker i stor utsträckning är: 

Underentreprenörer, inköp av material. De svåra parametrarna som är av yttersta 

vikt att ha koll på är att produktionen löper på enligt produktionskalkylen dvs. att 

maskintimmar, yrkesarbetartimmar osv utförs enligt produktionskalkylens 

kapaciteter. Har man koll på dessa parametrar föreligger bra möjligheter att driva 

ett anläggningsprojekt. 

Mikael Fransson platschef, Svevia, och Johan Lindsten, 
mättekniker, Svevia  

Datum: 2015-01-15 

Plats: Svevia, Jönköping 

Närvarande: Mikael Fransson, platschef, Svevia Jönköping 

Johan Lindsten, mättekniker, Svevia Jönköping 

Adem Hasi, student, Tekniska Högskolan i Jönköping 

Tommy Andersen, student, Tekniska Högskolan i Jönköping 

Intervjun styrdes med ett antal frågeområden gällande BIM och produktionen 

samt synsättet på BIM. Frågorna besvarades på plats av Platschefen och 

Mätchefen. Ingen utav de intervjuade aktörerna använder sig idag av BIM, därför 

delades intervjun i två delar, där del ett består av en utredning och arbetssättet på 

produktionen utan hänsynstagandet till BIM för att sen introducera 

frågeområdena kopplade till BIM. På detta sätt analyserades först arbetssättet utan 

BIM för att sen introducera BIM där aktörernas tankar runt samma programvara 

kom fram. 

I byggprojekt kan samordning med att hålla koll på produktionen vara svår. Det 

absolut vanligaste kommunikationsmediet mellan produktionen och övrig 

verksamhet deineras av telefon och email, ”face to face” möten sker i princip 
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aldrig inom produktionen. För att samordna IT verksamheten så använder sig 

Platscheferna utav mappstrukturer som finns på en server i företaget där all 

information sparas och lagras. Detta gör det möjligt för andra aktörer som är 

relaterade till produktionen att ha tillgång till alla filer gällande projektet.  

I mån av projekteringsfel och missförstånd av bygghandlingar så kontaktar aldrig 

platschefen själv den som stått för projekteringen. I general entreprenadformer 

sker detta genom beställaren som beställt projekteringen. Oftast så hittas en 

lösning på plats till problemet som bibehåller funktionalitet enligt kundens 

begäran. När bygghandlingarna kommer fram till platscheferna så upplever de att 

bygghandlingarna i sig är klara nog för att upprätta en produktionsplan och det 

räcker väl för att få en överblick över ett anläggningsprojekt. Mikael tillfrågades 

gällande vilka programvaror som används för att planera produktionen och dess 

aktiviteter. Han svarade med att tidsplaneringen löses via användningen utav-

Microsoft Project-vilket är en programvara som ingår i-Microsoft Office-paketet. 

IT kunskapsnivån hos platscheferna ligger i användningsområdet utav Microsoft 

Office och är näst intill obefintligt när det kommer till CAD programvaror då de 

aldrig använder dessa. Utöver det svarade han även på om han ansåg att det fanns 

någon problematik med att upptäcka aktivitetskollisioner och om detta är ett 

problem. Han ansåg att det inte fanns några problem med detta och det är 

platschefen som ansvarar för att det genomförs korrekt. Beträffande disponering 

av arbetsresurser svarade Mikael med att de kopplar resurserna till aktiviteter i 

gantschemat och säger till maskinister och markarbetare att gräva på sektioner 

som följs upp utav tidsplanen. Vid tillfrågning kring området av mängder och 

mängdförteckningar svarade Mikael med att det utförs av beställaren i general 

entreprenader och i total entreprenader utförs det av företaget. Men eftersom han 

generellt jobbar i general entreprenader så får dem färdiga mängdberäkningar som 

de sedan använder för att kalkylera kostnader på vad arbetet kommer att kosta. 

Den som har lägst prissumma vid anbudsgivning vinner anbudet. Priser regleras 

senare efter att en mättekniker har mätt upp verkliga mängder på plats.  

Problematiken med kollisioner mellan projekterade schaktningar och befintliga 

ledningar är ett stort problem även idag och många ledningar är inte ens utmärkta 

vilket kan orsaka onödiga produktions stop och ÄTA arbeten. Även i fallen då 

ledningarna är utmärkta är dessa i många fall väldigt luddigt utplacerade där det 

kan fela med flera meter i sida och höjd. Mikael blev senare tillfrågad om fel i 

produktionen och om det på något sätt går att förbättra eller avhjälpa antalet fel 

som uppstår i produktionen och enligt honom så var det något som uppkommer i 

produktionen och man får räkna med att det händer. Fel uppstår och det är den 

mänskliga faktorn som spelar in på det. En bra planering avhjälper en del fel som 

uppstår men det kommer alltid uppstå mindre fel i produktionen.  
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Senare under intervjun gick frågorna över till mer BIM relaterade frågeställningar 

och om platschefens idéer och tankar kring ämnet. Mikael blev tillfrågad om hans 

synsätt på BIM och hur det skulle kunna användas till hans fördel idag. Det som 

togs upp direkt var att han inte tror BIM kommer underlätta en redan 

komplicerad produktion med att tillföra mer komplicerade verktyg utan att det i 

själva verket skulle bara försvåra arbetet och kräva en ny upplärning för att 

produktionen skall kunna nå upp till den standard de utgick ifrån. Det påpekades 

även att det är en ganska så brant inlärningskurva för att lära sig CAD 

programvaror och att BIM programvaror är mer krävande kunskapsmässigt än. 

CAD som har bekostat företaget pengar i form av investeringskostnader för 

licenser samt att det skulle ha försämrad produktions effekt om en person saknar 

kunskaper inom ett nytt område. 

Frågan gick senare över till Johan Lindsten mättchef på Svevia om vilka idéer han 

hade kring BIM och hur det skulle kunde anpassas för att förbättra produktionen. 

Det som kom upp under diskussionen kring BIM med Johan var att 

anläggningsbranschen är annorlunda än husbyggnadsbranschen då den inte är lika 

statisk som husbygge och är mer utsatt för förändringar i form utav yttre påverkan 

från omgivningen. En BIM modell kan inte ta hänsyn till detta och på så sätt kan 

man ändå inte förlita sig på det som en lösning till alla problemen. Fördelarna med 

BIM ligger i att man kan använda det för att dela upp en 3D modell i moduler och 

delar, som gör det lätt för exempelvis mät-avdelningen att kunna plocka delar och 

sektioner ur en modell och sedan göra om det till information som kan användas 

utav maskinerna som finns ute på arbetsplatsen för exempelvis schaktning. Största 

användningsområdet utav BIM ligger på projekterings-sidan enligt Johan. 

Däremot finns det produktionsdelar inom anläggningstekniken som gynnas starkt 

utav BIM som är mer statiska exempelvis brobyggen som utgör en stor del av 

användningsområdets verksamhet. Även om vid givna förutsättningar såsom att 

en GIS modell med färdiga inmätningar ges till BIM modellen så är Mikael 

fortfarande skeptisk till användningen utav BIM i produktionen då han anser att 

GIS modeller inte kan vara precisa nog för att förutsätta exempelvis var 

bergmassor befinner sig. Det är svårt att mäta in var det exakt kan finnas berg. 

Det finns dock en begränsad användningsmöjlighet i form av att ledningssystem 

och annat som finns i marken går att märka ut med geografiska informations 

system och undvika att projekteringen skulle orsaka en kollision med redan 

befintliga objekt i marken. 

Intervjun fortsatte med de idéer de hade kring BIM och gick vidare kring ämnet 

om hur BIM skulle kunna användas för att bevara kunskap inom projekt och 

produktion. Johan svarade med att om BIM modellerna kommer färdiga från 

beställaren till general entreprenören så skulle det förenkla arbetet i form av att 
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slippa bearbeta filer och förenkla kompatibilitet med grävmaskiner exempelvis. 

För mät-avdelningen kunde det underlätta arbetet i form av att kunna plocka 

urklipp ur modellen och sedan ta med sig dessa ut till produktionen via USB 

alternativt skicka via GSM länk till maskinerna. Mikaels syn på det hela är att det 

skulle kunna underlätta för kollisionskontroller med den befintliga modellen och 

med det som redan finns i marken. I form av resursåtgången och minimeringar av 

kostnader så ansågs det vara användbart inom kalkylering då man skulle kunna få 

schablon värden från årets genomsnittliga kostnader som kan användas vid 

exempelvis anbudsgivningar för att få en mer precis siffra, Som kan ha stor 

påverkan för som kan ha stor påverkan för projekteringssidan som kan göra de 

stora ekonomiska besparingar med hjälp utav BIM.  

Avslutningsvis tillfrågades Mikael om hans ställningstagande gentemot 

trafikverkets kravställningar om BIM som kommit fram och hur han ser på det 

hela. Med tanke på att Trafikverket är en av de största kunderna till Svevia så 

måste de anpassa sig efter de kraven som kommer från trafikverket. Men att 

produktionen skulle gå över till en BIM baserad produktion såg han ingen mening 

i . Det finns redan en befintlig produktion som fungerar som man inte ska behöva 

belasta med mer verktyg som inte bidrar med någon avsevärd förbättrad effekt 

utan som kommer att medföra förluster i utbildningstid samt försämrad effekt de 

första åren. Det enda som egentligen skulle kunna föra in BIM helt i produktionen 

är om det skulle bli strikt tvång på fullständig BIM användning inom projekten 

som skulle göra att produktionen skulle gå över till det. 

Johan Nilsson, BIM – samordnare, SKANSKA 

Datum: 2015-02-02 

Plats: Telefonintervju/Tekniska Högskolan i Jönköping 

Närvarande: Johan Nilsson, BIM-samordnare, SKANSKA 

  Adem Hasi, student, Tekniska Högskolan i Jönköping 

  Tommy Andersen, student, Tekniska Högskolan i Jönköping 

Intervjun med Johan Nilsson BIM samordnare försiggick via en telefon konferens 

där intervjun styrdes med frågor som hade relevans till BIM användning och hur 

det påverkar arbetet. Som bakomliggande erfarenhet inom branschen så har Johan 

jobbat som CAD projektör på Arkitektursidan inom Skanska tidigare och har 4 års 

erfarenhet som BIM-samordnare. Intervjun inleddes med att frågan gällande om 

hur mycket tid och resurser företaget lägger ner på att omskola och nyutbilda folk 

inom BIM användning. Det som Johan beskrev är att han är i princip helt självlärd 

inom området och har successivt fasats in i tjänsten som BIM Samordnare.  
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Övergången från den traditionella byggprocessen till att övergå till en mer BIM 

Baserad produktion har legat i att företagets ledning har infört krav på att alla 

Total Entreprenader inom företaget skall BIM projekteras. Detta har i sin tur givit 

en positiv effekt där ledningens idéer spridit sig och lägre instanser inom företaget 

har börjat se fördelarna med användningen utav BIM i projekt vilket resulterar i 

bättre produkt resultat. Johan blev tillfrågad om hur han upplevde övergången 

mellan traditionell arbetsgång till en BIM baserad arbetsgång. Detta har han 

upplevt som en relativt smärtfri övergång. Han poängterade dock att vissa under 

entreprenörer såsom VVS och EL hade problem med att integrera in sig i BIM 

projekten. Dessa problem uppstår på grund av att Skanska upphandlar tjänster av 

under entreprenörer i sina totala entreprenader som i sin tur anlitar projektörer 

vilket slutar i att mycket av de projekterade resultaten blir inkompatibla med BIM 

modellen.  

Det ligger också mycket i att många av under entreprenörerna är okunniga inom 

BIM och har svårt att anpassa sig till en BIM baserad produktion då de står 

utanför den organisatoriska ramen då dessa upphandlas separat. På frågan gällande 

visualisering och presentation till kunder och aktörer svarade Johan att 

projekteringssidan på Skanska utnyttjade sig mycket utav BIM modellerna för att 

ta fram visualiseringar och renderingar till kunder vilket förenklade 

framtagningsprocessen något.  

Inom området hur långt Skanska hade kommit inom sin BIM användning, blev 

han tillfrågad på vilken nivå Skanska använder BIM utgående från BIM nivåerna. 

Det som användas var en 3D BIM användning och som låg på nivå 1 i 

övergångsfasen till nivå 2 och 4D BIM. Det som BIM användes till var 

kollisionskontroller och samordning mellan projektörer.  

Johan blev tillfrågad om Skanska hade använt sig utav standardiseringar av 

filformat till BIM användning och projekterings programvara i form av 

IFC(Industrial Foundation Classes)på detta svarade han att de gör det och det har 

varit ett format hos Skanska för att utföra kollisionskontroller. Gällande 

produktionens användning av BIM så svarade han att det var väldigt liten 

användning utav BIM ute i produktionen och att det för det mesta används av 

projekteringssidan. Däremot så har intresset för BIM användning i produktionen 

ökat inom företaget.  
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Den mest använda programvaran inom produktionen som kan relatera till BIM är 

Navis Works enligt Johan. På frågan om hur skillnaderna mellan anläggning och 

bygg sidans vanor om BIM användning är så svarade han med att han inte kunde 

svara exakt på hur anläggning gör men däremot så ser deras entreprenadform 

annorlunda ut. Där projekteringen är mer knuten till produktionen och börjar 

användas tidigt för att vara en del av anbudsprocessen.  Hur Johan såg på BIM så 

såg han en potential och ett utrymme för förbättringar när det tillkommer både 

programvaror och användning och nämnde även att det behövs en viss mognad 

inom företag för att jobba med BIM för att inte bara utföra en BIM modell bara 

för man måste och sedan återgå till tidigare arbetssätt. Inom anläggningssidan så 

var BIM Samordnaren både projektör och BIM samordnare och det brukar oftast 

vara en person inom projektörsgruppen som är utsedd till BIM samordnare. 

Mikael Krantz Hjälm, Platschef, SKANSKA 

Datum: 2015-05-01 

Plats: Skanska, Jönköping 

Närvarande: Mikael Krantz Hjälm, platschef, SKANSKA 

Adem Hasi, student, Tekniska Högskolan i Jönköping 

 Tommy Andersen, student, Tekniska Högskolan i Jönköping 

Intervjun med Mikael var genomförd för att föra fram platschefens tankar kring 

produktionen på vad som är bra och dåligt och hur man skulle kunna förbättra 

arbetet i produktionen och hur en tillämpad teknik skulle kunna se ut som skulle 

medföra förbättring. Mikael är utbildad på Chalmers i Göteborg till 

byggnadsingenjör men innehar även en master från England. Han har jobbat i 

byggbranschen sedan 2001 med en början på PEAB. För tillfället jobbar han som 

platschef åt Skanska i Jönköping där han jobbar mot anläggningssidan med ett 

lång gående projekt utanför Nässjö. Han har jobbat för Skanska som platschef åt 

Skanska sedan 2006. Intervjun styrdes med frågor på plats där de flesta av dem 

motsvarar samma frågeställningar som intervjun med Mikael Fransson. Detta för 

att få fram fler infallsvinklar och perspektiv runt samma ämne. 

Mikael blev tillfrågad om vad han tyckte var den absolut viktigaste arbetsuppgiften 

han kunde bedriva som produktionschef med fokus på generellt vad som är 

viktigast för produktionen. Generellt är det tidsplaneringen, bemanningen och 

ekonomistyrningen som är huvuduppgifterna för en produktionschef. Man har 

även ett juridiskt ansvar som arbetsgivare och ett ekonomiskt ansvar för bygget. 

Mikael blev tillfrågad om hur han disponerade sin tid mellan de olika 

arbetsuppgifterna och hur stor del av hans tid som gick åt procentuellt till varje 

uppgift. Han omnämnde att storleken av projektet har stor betydelse beroende på 

att det medför att eventuella tjänstemän som projekt ingenjörer och entreprenad 
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ingenjörer finns att tillgå för att avlasta platschefen. Vid större projekt så har även 

blockchefer nyttjats. Dessa är produktionschefer som är underställda den 

ordinarie produktionschefen som i sin tur har arbetsledare under sig. Vid ett 

scenario där det finns blockchefer att tillgå så har arbetet övergått helt och hållet 

till de mer administrativa uppgifterna såsom personal ansvar och ekonomi. Vid ett 

eventuellt mindre bygge och man sitter själv som produktionschef utan att ha 

tillgång till arbetsledare och tjänstemän vilket händer då faller allt arbete på 

platschefen vilket innefattar att styra yrkesarbetare i deras verksamhet, ekonomisk 

uppföljning, tidsplan, byggmöten och personal ansvar. Mikael blev frågad om hur 

hans arbetsrutiner ser ut under de olika faserna i byggprocessen. Han svarade att 

uppgifterna skiftar och i början vid en uppstart börjar tjänstemännen ofta en tid 

innan själva projektet startar och läser in sig på projektet och börjar arbeta med 

arbetsmiljöplaner, ekonomisk planering och inköp. När det väl övergår till 

produktionen så gör produktionschefen en tidsplan som används för planering 

och disponering av tid som är i tre veckors segment generellt vid större byggen 

där arbetsledare sedan tar över ansvaret och ser till att sköta dagsplanering och 

uppföljningen som sedan rapporteras till produktionschef. Mikael blev tillfrågad 

huruvida arbetsbelastningen på produktionschefen varierade genom byggets gång. 

Han preciserade frågan om arbetsrutiner och uppgifter i produktionen och sa att 

skillnaden är stor mellan general entreprenad och total entreprenad. Exempelvis 

vid general entreprenad har produktionschefen inget att säga till om gällande 

projektering och gör bara det som sägs efter kundens begäran. Vid en total 

entreprenad kan en produktionschef kommunicera med projektör på ett enklare 

sätt då projektörerna är från samma organisation och då har även 

produktionschefen ett ansvar att se till att ritningar stämmer överens med 

produktionen då det fysiskt inte alltid stämmer överens med teoretiska ritningar. 

Projektörerna har uppgiften att se till att det tekniska uppfyller kraven som ställs 

av beställaren. Det ska även vara så pass anpassat att yrkesarbetare kan tyda 

ritningar utan att produktionschefen skall behöva lägga ner tid på att läsa ritningar 

åt yrkesarbetarna. I slutet av byggprocessens skeden så går arbetstiden som lagts 

på planering och uppföljning och styrning av produktionen över mer till 

relationshandlingar, provtagnings metodik och mycket pappers exercis ta fram alla 

certifikat och intyg från leverantörer. Arbetet är då inte lika intensivt i 

produktionen och man sitter mer på kontoret. Mikael blev tillfrågad om hur han 

procentuellt fördelar sin tid en generellt vanlig dag i produktionen mitt i 

produktions skede. Han svarade att han lägger ner ca 10 % av sin tid på bygget där 

han renderar och pratar med yrkesarbetare och ser över fysiskt arbete och 

produktionen. Organiserade och anordnade möten lägger han ner ca 10 % av sin 

arbetstid. Tidstyrningen lägger han ner ca 10 % av sin tid på. Rullande ekonomisk 

hantering, rapportering, fakturering små kalkyler lägger han ner ca 30 % av tiden 

på. Personal hanteringen och bemanningen lägger han ner 15 %. Kommunikation 
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mellan andra tjänstemän såsom arbetsledare och projektingenjörer lägger han 

ner ca 30 % där mycket av kommunikationen går till stor del via mail men även 

på telefon resterande 5 % läggs på den verksamheten som är tyngst belastad 

beroende på var i produktionen arbetet befinner sig. Mikael blev tillfrågad om 

eventuellt hur man skulle kunna omdisponera tid och effektivisera processen med 

tanke på att tidsdisponeringen hör samman med var kraften i arbetet läggs för att 

driva ett arbete i rätt riktning. Mikael svarade att på större projekt sitter han som 

produktionschef som en kommunikatör där han sprider information och delegerar 

ner uppgifter som är den generella uppgiften. Han tryckte på att mycket av det 

pappersarbete och den exercis som ritningshanteringar och intyg som beställaren 

vill ha och det blir mycket information som är utspritt på en hel del dokument. 

Det försvinner mycket tid på att ta fram den här informationen som skulle kunna 

vara lättare att tillgå, exempelvis detaljer på en produkt eller byggnadsdel från 

leverantörer och pris sättningar. Att ta fram den här informationen tar ibland en 

kvart till tjugo minuter att plocka fram. Gör man det här dagligen en till två gånger 

försvinner ju arbetstid som skulle kunna läggas på mer viktig verksamhet. Men i 

stora projekt finns det projekt ingenjörer att tillgå att avlasta en i dem här 

uppgifterna men det är inte alltid det finns. Mikael blev tillfrågad om han ansåg att 

om de här problemen kunde avlastas skulle det ha någon inverkan på 

produktionen kvalitets mässigt. Han var övertygad om att det definitivt hade haft 

positiv inverkan på produktionen och att mer fokus från produktionschefen borde 

ligga mer på produktionen och styrningen av självaste projektet och att avlasta 

mycket av pappersexercisen skulle göra det möjligt. Mikael blev tillfrågad om var 

de flesta problemen uppstår i produktionen och hur han går tillväga när han löser 

problemen och om det skulle kunna gå att undvika dessa problem. Han svarade 

att väl genomgångna arbeten med mycket grundarbete med en bra planering 

underlättar projektets gång en hel del och minskar problem som kan uppstå i 

produktionen. Kommunikationen är viktig med morgon möten och mycket 

möten överlag för att informationen skall gå fram och alla förstår vad som skall 

göras. Mikael blev frågad på hur inställd han var till att pröva nya tekniker och 

arbetsmetoder om han kände en trygghet i att experimentera med det. Han 

svarade att förändrings arbetet på byggarbetsplatsen var långsamt och det händer 

en del förändringar men arbetsmetodiken och byggprocessen i sig är oftast 

densamma. Mikael blev tillfrågad vad han sett och hört på reaktionerna från 

yrkesarbetarna som fått nyttja sig utav den nya tekniken och hur de varit inställda 

till det. Han tog upp ett exempel där de börjat använda sig av att alla som är 

skyddsombud på arbetsplatsen hade en smartphone som de kunde använda vid 

arbetsmiljötillbud via sin telefon via en applikation där de kan fotografera och 

skicka in direkt. Mikael fick en följdfråga angående hur yrkesarbetarna ser på om 

man skulle använda sig utav 3D ritningar att visa på en surfplatta istället för att 

nyttja sig utav de 2D ritningar som annars finns i den traditionella arbetsgången 
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hur inställningen skulle vara mot det. Han svarade att det inte skulle vara så 

populärt. Frågan följdes upp med att fråga angående om det hade haft en positiv 

eller negativ effekt långsiktigt och Mikael tog upp att hans senaste projekt hade 

haft en BIM ritning men den nyttjades som en informell ritning vid sidan av de 

andra handlingarna. Ritningen hade nyttjats vid en genomgång med alla som var 

delaktiga i projektet hela vägen från yrkesarbetare upp till produktionschefen för 

att visa hur bygget skulle se ut i dess olika faser och hur slutprodukten skulle se ut 

så alla skulle få en inblick i det hela och tankarna som cirkulerade kring bygget. 

Mikael följde upp med att det gav en känsla till alla som var involverade i projektet 

vart allt var på väg. Han omnämnde att i det stadiet BIM finns idag så har det inte 

hjälpt till så mycket i produktionen så att det avlastar arbetsuppgifter men däremot 

så har det nyttjats för att se kollisioner i bygget i projekteringsstadiet vilket 

besparar arbete i produktion. Men han tryckte dock även på att BIM idag är 

ganska ungt och att det är en långsam förändring i byggprocessen. Mikael fick en 

fråga om hur man skulle kunna förbättra produktionen rent teoretiskt. Han 

svarade med att han tror att om ritningarna överensstämmer mer med 

slutprodukten så skapar det mindre problem i produktionen och att projekterings- 

och produktions-sidan måste komma mer i fas. För tillfället så revideras det 

väldigt mycket i de ritningsunderlag som finns i produktionen idag då 

projektörerna ibland sitter väldigt långt ifrån verkligheten. Han omnämnde att det 

saknas ibland mycket föregående information i form utav ritningar och andra 

bygghandlingar som är en informations förlust. Ibland exempelvis kan det ha med 

byggnader som har byggts om eller renoverats utan någon formell dokumentation 

och att ritningarna som finns och som de ibland får kan vara ouppdaterade. Detta 

är det projektörerna måste utgå ifrån och är det som ibland kan skapa problem i 

produktionen då ritningar inte stämmer överens med verkligheten. Mikael blev 

tillfrågad om huruvida en BIM koordinator hade bidragit till väg & 

anläggningssidan. Han sa att på hussidan och stora husprojekt behövs det 

definitivt. Det sparar in stora kostnader i både tid och pengar. i väg projekt tror 

han inte att det behövs att ha en BIM koordinator idag då tekniken inte kommit så 

långt ännu men däremot vid anläggningsprojekt och bro projekt kan det finnas 

användningsområden för en BIM koordinator. I Vägprojekt sa han att det är lite 

svårt att förutse vad som finns i marken och det är mestadels utsättarna som gör 

inmätningar som sedan matas in i maskiner så är det väl någon enklare form av 

BIM men eftersom vägprojekten inte är så projektörsmässigt tekniskt invecklade 

så behövs det inte en BIM koordinator för tillfället. Mikael kunde likställa Väg-

projektörer och utsättare med det ekvivalenta till en BIM koordinator inom hus 

sidan. 
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Sammanfattning av intervjuer 

Nedan följer en tabell med de intervjuande personernas respons till relevanta 

frågeområden för rapporten. Tabellen visar responsen av fyra av total fem av de 

intervjuande personerna. Johan Johnsson, som inte finns med i tabellen, 

intervjuades utan hänsynstagandet utav BIM. 

Företagens synsätt på BIM skiljer sig stort mellan företagen och beroende på hur 

långt de kommit i användandet utav BIM. Svevia som inte nyttjar sig utav BIM 

hade en negativ bild av hur BIM skulle påverka deras produktion. Detta är direkt 

relaterat till utbildningsståndpunkten gentemot BIM där Johan Lindsten som 

jobbar med programvaror dagligen och lärt sig använda olika program såg 

möjligheten med BIM medan hans kollegor som inte har samma kunskap inom IT 

området ansåg det problematiskt med BIM. När intervjuerna bedrevs med 

motsvarande arbetsposter inom Skanska som nyttjar sig utav BIM fick vi motsatta 

svar där de såg framtida användningsområden utav tekniken och har sett direkta 

bevis på vad BIM kan lösa i produktionen i mån av att det besparar resurser i både 

mån av tid och pengar genom att förebygga fel i produktionen. Både Mikael 

Krantz Hjälm, Johan Nilsson & Johan Lindsten anser även ju mer man integrerar 

BIM så kan det lösa problem i form av kunskaps överföringar från äldre projekt 

där man kan gå tillbaka i äldre BIM-modeller och använda dessa som underlag för 

eventuellt framtida projekt. 
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4 Resultat och Analys 

4.1 Vad upplever en platschef för hinder i sin dagliga 

byggverksamhet och hur kan BIM vara ett alternativ? 

För frågeställning 1 visar litteraturstudien tillsammans med intervjuerna att en 

platschef upplever olika slags hinder i sin dagliga byggverksamhet. Beroende från 

en organisation till en annan och projektens storlek gör att hindren ser olika ut. 

Det samtliga platschefer i sin dagliga verksamhet har gemensamt är att minimera 

hinder som motverkar produktionens framgång, samtidigt som det ska hittas en 

bra balans mellan produktion och det administrativa arbetet.  

Vid generalentreprenader är det platschefen som äger ansvaret för att 

produktionen genomförs enligt kontraktshandlingarna som kommer tillagade av 

beställaren. Intervjun med Mikael Krantz Hjälm visade att vid traditionell

styrningen av större projekt baserade på CAD-ritningar finns det underställda 

blockchefer med arbetsledare under dem som avlastar platschefens arbete för att 

på så sätt få en bättre balans i sin dagliga byggverksamhet. Samma avlastning 

bidrar till att uppgifter som har med produktionsstyrningen delegeras till fler 

personer som i sin tur bidrar till ett större samordningsbehov då det sker en 

utspridd datahantering och kommunikationsmönster. Mindre projekt styrs utan att 

utse blockchefer och arbetsledare. Då faller allt arbete på platschefen, vilket kan 

skapa ett hinder i form av obalans mellan produktionsuppföljning och 

administrativt arbete.  

Problematiken med upphandling i form av generalentreprenader bidrar enligt 

litteraturstudien ’’Understanding adoption and use of BIM as the creation of actor 

networks’’ till att kunskapsnivån från beställarens projekteringsgrupp till 

generalentreprenör och platschef sjunker, samtidigt som det bidrar till en 

informationsförlust från projekteringssidan. Intervjun med Mikael Krantz Hjälm 

visade att i fallet utav projekteringssidan kan problemet ligga så pass långt tillbaka 

att projektörerna utgått ifrån underlag som i sig inte överensstämmer med 

projektet. Det kan handla om förändringsarbeten som inte dokumenterats 

ordentligt eller förbättringsarbeten av större grad. Även pappersarbete och den 

exercis som ritningshanteringar och intyg som beställaren vill ha bidrar till att 

mycket information blir lagrad på olika ställen. Då det är stora mängder dokument 

som arkiveras blir det problematiskt för platschefen att söka och ha informationen 

lätt tillgänglig. Mycket av den här datahanteringen är tidskrävande och kräver 

mycket av platschefens tid och energi. Litteraturstudien ’’BIM Handbook: A 

Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, 

Engineers and Contractors’’ visar att BIM möjliggör att relevant information om 

ett bygg/anläggningsprojekt arkiveras i en 3D modell, vid övergången från ett 
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skede till ett annat hänger informationen och kunskap om projekt med, samtidigt 

som inget går förlorat så jämnas insatsen från platschefens sida mer ut vilket 

bidrar till en bättre balans i den dagliga byggverksamheten. Förutom att inget går 

förlorat förbättras samordningen också. Istället för att ha en utspridd 

dokumenthantering och kommunikationsmönster utgås det från en BIM-modell 

som gör det möjligt att olika aktörer kan dela och utbyta information via en BIM 

modell och på så sätt kunna fatta beslut tidigare än vanligt. Som litteraturstudien 

’’Concurrent engineering in construction projects’’ och intervjun med BIM-

samordnaren Johan Nilsson visar, det är vanligt att filformaten skiljer sig från 

aktör till aktör, med Industrial Foundation Classes (IFC) filformat samordnas 

filformaten till ett gemensamt kompatibelt filformat för BIM som vidare kan 

utnyttjas av samtliga aktörer. 

Figur 4: Informationsöverföring med BIM (blåa pilar) och utan BIM (gråa pilar). 

Beställare(B), Konsultfirma(K), Entreprenadföretag(E), Platschef(PC) 

Litteraturstudien ’’The Work of Managers’’ och intervjuerna med samtliga 

platschefer visar att en viktig uppgift som står i direkt kontakt med produktionens 

framskridande som en platschef i sin dagliga byggverksamhet ständigt kämpar 

med är minimeringen av antalet kollisioner. Kollisioner står för konflikter mellan 

olika systemlösningar och arbetsmoment som inträffar i produktionens olika 

dimensioner som tid och plats. BIM och dess förmåga att skapa en 3D modell av 

projektet gör att det uppstår möjligheter att visualisera ett projekt över tid med 

kostnader, som motsvarar 4D- respektive 5D-BIM, och på så sätt upptäckas det 

enligt BIM-samordnaren Johan Nilsson produktionshinder i form av kollisioner 

innan dessa har hunnit äga rum, även vid användandet av olika filformat. 

Litteraturstudien ’’BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt. En jämförelse mellan 

dagens byggprocesser baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM’’ visar att 

BIM bidrar till en bättre produktion genom att minimera risken för antalet 

kollisioner och andra felaktigheter i produktion med upp till 90 %. Minimeringen 

av antalet kollisioner gör att det sparas produktionstid som läggs för korrigeringen 

av fel i form av ÄTA. Intervjuer med platscheferna Mikael Krantz Hjälm och 

Mikael Fransson visade dock att liknade kollisioner är mer vanliga för byggprojekt 

men kan även inträffa i stora anläggningsprojekt med exempelvis broar i 
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anslutning till vägarbete eller vid omdisponering av arbetsmoment. En del av de 

intervjuade platscheferna som Mikael Fransson ser ÄTA som en del av arbetet då 

markförhållanden i anläggningsprojekt varierar. Påträffandet av samma arbeten 

bidrar till en omdisponering av arbetsmoment vilket leder vidare till en manuell 

koordinering av planering och resurser. Litteraturstudien ’’BIM istället för 2D-

CAD i byggprojekt. En jämförelse mellan dagens byggprocesser baserade på 2D-

CAD och tillämpningar av BIM’’ visar att med BIM är det möjligt att uppdatera 

framtida arbetsmoment och resurser automatiskt samtidigt som nya kommer in 

vilket bidrar till mindre kollisioner mellan arbetsmoment. 

Bland de andra svåra parametrarna som enligt Johan Johnsson är av yttersta vikt 

för en platschef i sin dagliga byggverksamhet att ha koll på är att produktionen 

löper på enligt produktionskalkylen med så få hinder som möjligt. D.v.s. att 

maskintimmar, yrkesarbetestimmar osv. utförs enligt produktionskalkylens 

kapacitet. Med BIM som programvara, ett bra planeringsarbete som grund och en 

minimering av risken för kollision, elimineras risken för produktionsstopp 

samtidigt som platschefens produktionskalkyl löper fram ostörd. 

Produktionskalkylen går även att genomföra med BIM genom att göra en 

resursberäkning i 3D modellen som tar hänsyn till volymer och mängder som kan 

underlätta kalkyleringsarbetet. 

Slutsats frågeställning 1 

Slutsats frågeställning 1: Vad upplever en platschef för hinder i sin dagliga 

byggverksamhet och hur kan BIM vara ett alternativ? 

Studien visar att platschefens främsta hinder i sin dagliga byggverksamhet 

motsvarar sättet de lagrar och överför information, påträffandet av kollisioner och 

balansen mellan produktions- och administrativt arbete. Det samtliga intervjuande 

platschefer hade gemenast var att hinder i produktionen reduceras med en bra 

planering som grund. Det är just där som BIM i sina olika dimensioner kan bidra 

till en bättre produktion.  

Studien visade oss att det i dagsläget är mer gynnsamt att använda sig av BIM som 

programvara i byggprojekt än i anläggningsprojekt, då byggprojekt ansågs vara 

mer statiska än anläggningsprojekt.  I vägprojekt visade sig att i dagsläge var det 

problematiskt att förutse kollisioner i förhållande till marken som vidarevis leder 

till ÄTA. Då markförhållanden i anläggningsprojekt varierar anses ÄTA som en 

del av det dagliga arbetet. Påträffandet av samma arbeten bidrar till en 

omdisponering av arbetsmoment vilket leder vidare till en manuell koordinering 

av planering och resurser vilket kan leda till kollisioner mellan arbetsmoment och 

resurser.  
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Med BIM går det att förutse kollisioner som uppstår vid omdisponering av 

arbetsmoment på grund av ÄTA genom att uppdatera arbetsmoment och resurser 

automatiskt samtidigt som nya kommer in vilket bidrar till mindre kollisioner 

mellan framtida arbetsmoment.  

Det båda anläggningsprojekt och byggprojekt har med BIM gemensamt är att 

båda projekttyper vinner av en bättre samordning och informations utbyte mellan 

aktörerna. Kombinationen av en bättre samordning och informations utbyte 

mellan aktörerna bidrar till en bättre planering där BIM gör det möjligt att all data 

samlas på samma modell som gör det möjligt att planera i detaljnivå som vidarevis 

leder till ett effektivare produktionsarbete. Studien visade också att det var just 

informationsöverföringen som led mest gällande upphandlingsformen 

generalentreprenad. Vid övergången från projekteringsgruppen till entreprenör 

sjunker kunskapsnivån vilket gör att det krävs större insats från platschefen 

gällande uppfattningen och översättningen av projektet. BIM gör det möjligt att 

visualisera ett projekt i 3D över tid och kostnader där all data samlas på samma 

modell. Vid övergången från ett skede till ett annat hänger all data med och inget 

går förlorad. Förutom att all data lagrar på samma modell så tillåter BIM att 

involverade aktörer kan mata in data till samma program och på så sätt skapa en 

annan samordning där alla vägar leder till samma program vilket underlättar 

platschefens administrativa arbete gällande tillgängligheten av material och 

dokumentationer som platschefer arbetar mycket med. På detta sätt sparar 

platschefen tid som i vanliga fall läggs till översättningen och koordinering av data 

som skulle kunna läggas till att hitta en bättre balans i den dagliga 

byggverksamheten samtidigt som produktionsuppföljning kan få större fokus. 

4.2 Vilka mekanismer och faktorer krävs för att BIM 

ska tillämpas i verksamheten för platschefer i 

anläggningsprojekt? 

För att BIM ska kunna tillämpas i en verksamhet påvisar litteraturstudien 

kombinerat med de intervjuerna som genomförts med olika aktörer inom 

produktionen, att de motkrafter och hinder som finns, ligger internt i 

organisationerna och även externt från beställarsidorna.  De platschefer som 

intervjuats har varit vid två olika företag. Ett av företagen var ett ledande företag 

inom BIM användning och de som banat för mycket av den tekniken som 

tillämpas av mindre företag. 

Problematiken är att många gånger då man talar om BIM så förknippas det i 

produktionen med kollisionskontroller vilket gör att på så sätt BIM har ett 

användningsområde men mycket av det som kommit fram under intervjuer och 

litteraturstudier är förlusten utav information som många gånger företagen 
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förbiser och lämnar i periferin. För att ICT tekniker såsom BIM skall börja 

användas krävs det att man ändrar sitt synsätt på tekniken och inte ser på det som 

en lösning till alla problem utan mer ett steg på vägen till förbättring som beskrivs 

utav litteraturstudien ”The Magic Bullet” och ”its fine, just as it is’’ Tillämpning 

utav en BIM baserad produktion medför organisatoriska reformer där man 

övergår till ett mer centraliserat multi disciplinärt arbetssätt med självaste BIM 

modellen som central hubb i projektet för informationsöverföringar. Det som kan 

dras parallellt med ”Magic Bullet Theory ” och dess applikation på BIM och 

byggbranschen är att företag ser på teknik som en lösning och inte ett redskap. 

Utan rätt utbildning eller kunskap om hur en teknik skall användas kommer man 

aldrig uppfylla utsatta mål om förbättring. För att BIM som teknik då skall få en 

chans gäller det att företag ser hela bilden och förstår utbildningsståndpunkten för 

BIM och användningsområdena. Enligt artikeln ”its fine, just as it is’’ och 

”Understanding adoption and use of BIM as the creation of actor networks” så är 

det projektchefer och andra tjänstemän med auktoritet inom företagen som måste 

bana vägen för ny teknik och se till att det tillämpas med rätt steg och i rätt takt. 

Med tanke på att den problematik som ligger hos platschefens dagliga verksamhet, 

ligger i mycket pappersexercis och överflödigt arbete, som hade kunnat 

komprimeras ner med användning utav BIM baserade ICT metoder och inte bara 

se det som en visualiserings verktyg utan även informativt verktyg. Underlagen 

från det företaget som nyttjar sig utav BIM nämnde att byggbranschen är en 

bransch som inte ändras över en natt men den är under ständig förändring och det 

är en långsam process. Målet är att få en BIM baserad produktionen men det är 

inget som man kan nå idag med branschens inställning men däremot inom en 

framtid så kanske det händer något i och med att förbättringsresultat redan finns 

vid tillämpning utav BIM. Intervjun med Mikael Krantz Hjälm gav en direkt 

återkoppling på mognadsgraden som beskrivs i BIM-trappan och det som 

omnämns i ”BIM Handbook” där företagets mognad spelar in på vilken nivå utav 

BIM som kan utnyttjas. De intervjuerna som bedrivits med BIM koordinatorer 

som är direkt länk mellan projekteringen och produktionen har tryckt på att 

mycket av den information som finns gällande material och dokumentationen 

kring det är bra att ha lätt tillgängliga. En av BIM koordinatorerna påstod även att 

BIM hade bidragit till en bättre relation mellan aktörerna då pga. arbetet kom 

varandra mycket närmre och de disciplinära barriärerna mellan de olika aktörerna 

minskar då kommunikationen förbättras. Detta backas även av ’’BIM istället för 

2D-CAD i byggprojekt’’ en studie skriven utav Rogier Jongeling som beskriver 

hur BIM faktorerar in på en förbättrad relation mellan aktörer. För platschefen 

spelar en bra projektering stor roll då många problem som uppstår för en 

platschef är just när ritningar inte stämmer överens med realiteten. Det beskrivs 

även att BIM har en del problematik idag med införandet då det många gånger är 

så att någon underentreprenör som inte kommer från företaget internt kanske inte 



Resultat och Analys  

42 

utnyttjar sig av BIM eller vet hur BIM fungerar vilket medför att de inte kan nyttja 

sig utav den centrala informations modell som är grunden för en BIM-baserad 

produktion. Det medför att hela processen med BIM-användning faller på att en 

aktör saknar kunskapen inom användningsområdet. Intervjun med Johan Nilsson 

tillsammans med Rogier Jongelings studie bekräftar att det är en problematik med 

samordningen utav BIM som bidrar till att BIM inte når sin fulla potential.  

Slutsats frågeställning 2 

Slutsats frågeställning 2 Vilka mekanismer och faktorer krävs för att BIM ska 

tillämpas i verksamheten för platschefer i anläggningsprojekt? 

För att BIM skall tillämpas av svenska byggföretag att faktorera både externa och 

interna krafter. Externa krafterna består av beställarsidan som Trafikverket står till 

förfogande över 80 % av alla beställningar som utgår. På grund av den stora 

andelen Trafikverket har, speglar deras inställning och krav gentemot 

entreprenaderna stor roll. Då BIM användningen bidrar till att 

informationshanteringen blir lättare och projekteringsunderlagen stämmer bättre 

överens med realiteten. Kraften som Trafikverket utgör tvingar fram en utveckling 

utav BIM och användningen utav det hos byggföretagen i Sverige. Svenska företag 

måste anpassa sig efter de kravställningar som trafikverket kommer fram med då 

Sverige är med i EU och har frihandelsavtal är det lagar som styr upphandlingar 

utav större entreprenader. Budgivningen måste ske genom TED och alla företag 

som är inom EU kan lägga ett anbud. Svenska byggbranschen måste inte bara 

rätta sig efter marknaden som råder i Sverige utan även ta hänsyn till 

marknadspåtryckningar utanför Sveriges gränser. Kan utländska entreprenader 

leverera mer kvalitativa lösningar med BIM som grundkrav så vinner de anbuden 

om inte den svenska byggbranschen anpassar sig efter detta. Det kommer även 

utgå som underlag vid förändringsarbeten eller påbyggnadsarbete av befintliga 

projekt som har en BIM modell som grund. Detta betyder att företag som inte har 

någon kunskap inom BIM användning är helt inkapabla att lägga ett anbud då de 

inte uppfyller kraven eller innehar kunskapen för att kunna utgå från en BIM 

modell. 

De interna problemen som förorsakar mycket utav rädslan för BIM-användning är 

okunskapen som gör att många byggföretag förbiser helhetsbilden utav BIM 

användning. För att en platschef ska få BIM i produktionen krävs det även att 

företagen ändrar inställningen gentemot BIM och se det som ett informativt 

verktyg som är till för att minimera informationsförluster och missförstånd och 

inte bara är till för att visualisera ett projekt. För att det sedan skall användas på 

rätt sätt krävs det att alla aktörer som är delaktiga i ett projekts byggprocess vet 
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hur man använder BIM. Om det är någon som av saknar kunskap inom BIM 

användning så faller hela processen. För att motverka detta krävs det även att 

byggherren ställer krav på BIM kunskaper från underentreprenörerna. 

Byggindustrin är en av de industrier som utvecklats minst av alla industrier som 

sysslar med produktion och arbetssätten har inte förändrats på flera år. Problemet 

ligger mycket i bekvämlighet hos de som arbetar på byggföretagen där de inte är 

villiga att bryta mönster eller frångå familjära arbetssätt. Denna bekvämlighet sätts 

på spel när introduktionen av en informationsteknik som BIM börjar göra 

framfart inom byggvärlden. För att byggindustrin skall kunna utvecklas krävs det 

att inställningen hos cheferna som tar beslut inom företagen börjar ta initiativen 

för införandet utav BIM. Det finns klar och tydlig forskning som står till grund 

varför just BIM skall användas och hur det skall användas men byggföretagen 

lägger ingen tid på att läsa in sig på området och förstå vad BIM egentligen är. 

Många byggföretag tro sig ha en uppfattning om vad BIM är men i själva verket så 

har de ingen förståelse om vad det är. Vid intervjun som bedrivits på det företaget 

som ville få en utveckling inom BIM-användning fanns en klar bild om att 

platschefen i fråga inte ville använda sig utav BIM då han ansåg att det inte bidrog 

med något mer än att det skulle komplicera en redan komplicerad byggprocess. 

Intervjun som bedrivits på det företag som använder sig utav BIM och leder 

utvecklingen inom BIM-användning i Sverige så var attityden mer öppen och de 

ansåg att BIM hade bidragit till resultat i form av både arbetstid och ekonomisk 

vinst. För att BIM skall börja tillämpas i verksamheten fullständigt krävs det en 

förändringsprocess både attitydmässigt och ur en utbildningsståndpunkt gällande 

BIM användning. Att ändra kurs för en inbiten och konservativ byggbransch tar 

tid och en fullständig tillämpning utav BIM kommer nog ta många år innan det 

sker. Tekniken är fortfarande under utveckling och kräver att de stora 

byggföretagen tar sitt ansvar och bidrar till utvecklingen. 
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5 Diskussion 
Nedan följer diskussionen kring resultatet och metoden. 

5.1 Resultat diskussion 

Syftet är att analysera hur BIM kan stödja platschefens arbete i produktionen inom 

anläggningsprojekt. För att uppfylla detta syfte, är målet att effektivisera 

platschefens dagliga byggverksamhet genom att studera även mekanismer som 

krävs för tillämpningen av samma teknik i verksamheten. 

Frågeställning 1: Vad upplever en platschef för problem/hinder i 
sin dagliga byggverksamhet. 

Resultatet för frågeställning 1 påvisar att i dagsläge finns det en viss obalans i 

platschefens dagliga verksamhet beroende på projektets storlek och 

entreprenadform. Samma obalans bidrar till att platschefen får skifta mellan 

mycket produktions- och administrativ arbete.  Anledning till att den första 

frågeställningen handlar om vilka hinder en platschef upplever i sin dagliga 

byggverksamhet, är att vi inför fortsatt arbete med att hitta faktorer som krävs för 

införingen av BIM i anläggningsprojekt var i behov av kunskap om brister i 

platschefens dagliga byggverksamhet och hur BIM skulle kunna vara ett alternativ. 

Det vi ansåg vara ineffektivt med dagens sätt att styra ett projekt var sättet att 

lagra och överföra information av bygg- och anläggningsprojekt från ett skede till 

ett annat. Problematiken med övergången är att kunskapsnivå sjunker, data går 

förlorad och lagras på flertal olika ställen och format; en kombination som bidrar 

till en sämre samordning mellan parterna.  Tidigare studie om platschefens arbete 

och BIM-s möjligheter till förändring och dess utveckling genom åren inom 

anläggningsbranschen är något som det inte har skrivits mycket om. Den 

genomförda litteraturstudien om platschefens arbete och BIM-s möjligheter till 

förändring i anläggningsbranschen är mestadels baserad på byggnadsverk. För att 

få fram relevant material och få den framtagna litteraturstudien bekräftad har det 

kontaktas och genomförts flertal intervjuer med olika aktörer verksamma inom 

anläggningssidan. 

Samtliga personer som kontaktades håller med om att det är problematiskt att 

upptäcka kollisioner i mindre anläggningsprojekt, speciellt då information lagras 

på olika filformat och ställen med brist på synkronisering mellan dem. Ändrings 

och tilläggsarbeten på grund av markförhållanden är ett vanligt åtgärdsresultat av 

kollisioner i produktionen. Vid inträffandet av kollisioner uppstår det behovet av 

omdisponering av arbetsmoment och resurser som tar både tid och energi. 
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Vid större anläggningsprojekt uppstår ett förhållandevis större behov av 

minimering av kollisioner då det är fler arbetsmoment och systemlösningar som 

ska synkroniseras med varandra. Ett flertal av de personer som kontaktades insåg 

att dessa faktorer är brister i dagens byggverksamhet, medan en del andra ansåg 

det som en del av sin dagliga byggverksamhet. Genom en reducering av 

överflödiga processer i den dagliga byggverksamheten, tror vi att företagen kan bli 

effektivare och därmed större konkurrenter på marknaden. I synnerhet för 

Trafikverks nya krav för en effektivisering av anläggningsprojekt, finns det ett stor 

behov till förändring. Idag är det brist på programvaror som klarar av att 

synkronisera lika många arbetsmoment och resurser över tid och kostnader som 

BIM. De programvaror som används av företag idag skiljer sig från varandra 

beroende på vilka som anses vara mest fördelaktiga för företagen. En del av de 

intervjuade platscheferna trodde inte på något annat arbetssätt än det de var vana 

med. Det intressanta med det hela var att lösningen till ett flertal av deras hinder i 

den dagliga byggverksamheten kan förhindras med BIM. Det byggbranschen är 

kända för är att vara en konservativ bransch, men risken med det hela, framförallt 

efter Trafikverkets nya krav med BIM, är att man inte får fastna i samma 

konservativa-banor, utan det är nödvändigt med utveckling och någon behöver 

våga sig på nya förändringar innan man blir utkonkurrerad av andra. 

Frågeställning 2: Vilka mekanismer och faktorer krävs för att BIM 
ska tillämpas i verksamheten för platschefer i anläggningsprojekt? 

Det som kommit fram i resultatet är att det idag finns en motsträvan att bryta 

mönster då man inom en redan belastad byggbransch är osäkra på om BIM 

verkligen kommer bidra med de effekterna som det sägs medföra. Det föreligger 

även en stor okunskap om vad BIM egentligen är och hur det skall användas och 

dess potential. Frågeställningen bygger på implementeringsproblematiken om hur 

en ny teknik skall tillämpas och vad är det som gör att denna teknik kommer att 

komma in i industrin. Anledningen till frågeställningen är att identifiera de 

drivkrafter och motkrafter som uppstår inom svenska byggföretag gentemot 

tekniken. Det som är en stor påverkande faktor på hur BIM kommer att tillämpas 

i anläggningsprojekt ligger mycket på krav från Trafikverkets sida som beställare 

som ställer krav på BIM. Detta medför en tvingande kraft som gör att BIM börja 

tillämpas användningen måste börja tillämpas i byggindustrin.  

Under intervjuerna som bedrivits på företagen så har det kommit fram en del 

interna krafter som är faktorer till att BIM inte används mer än vad det gör. 

Problemet grundar sig i att utbildningsståndpunkten för att BIM ska tillämpas är 

väldigt låg. Även inom företaget som nyttjar sig utav BIM kan problem med BIM 

uppstå där det kan röra sig om underentreprenörer som saknar kunskap gör att 

man inte vågar göra en satsning på något man inte har förståelse inom. 
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5.2. Metoddiskussion 

I metoddiskussionen diskuteras metodval, genomförande och styrkor/svagheter 

som har upplevts under arbetets gång 

Frågeställning 1: Vad upplever en platschef för problem/hinder i 
sin dagliga byggverksamhet. 

För att besvara frågeställning 1 används två olika metoder; litteraturstudie och 

intervjuer. Litteraturstudien är den obligatoriska delen där vi får de fakta som 

behövds för att få en uppfattning om ämnet BIM och platschefens uppgifter. Det 

visade sig att det finns ett brett underlag med fakta och information att utgå ifrån 

gällande ämnet BIM som en helhet och dess påverkan på byggprocessen. Det som 

är mindre bra med litteraturstudien är att mycket som skrivs om ämnet är relaterat 

till projekteringen och byggprojekt och mindre till produktion och 

anläggningsprojekt, samt att en stor del av fakta underlaget som finns är skrivet på 

engelska vilket gör texten svårare att tolka. Därför behövs det en kompletterande 

metod i form av intervjuer där det erhålls en bättre bild på hur det går till i 

verkligheten. För att komma fram till en kvalitativ studie har det intervjuats fem 

personer verksamma inom bygg och anläggningsbranschen. Samtliga platschefer 

förutom Johan Johnsson har blivit intervjuad enligt semistrukturerad intervju-

tekniken då frågorna var formulerade på ett likadant sätt som skapade en guide 

som skulle leda till bildandet av fler perspektiv på händelser och en kvalitativ 

studie. Johan Johnsson intervjuades först med en annan planeringsrapport som 

grund fast med samma innehåll som den slutliga planeringsrapporten. 

De intervjuade personer är en vital informationskälla i arbetet då litteraturstudien 

inte alltid speglar verkligheten med tanke på organisationernas storlek och 

ideologi. Intervjuerna ger en bredare bild på anläggningssidan och produktionen 

samt hur saker fungerar i verkligheten och inte bara hur det är tänkt att fungera. 

Något mindre bra med intervjuerna är att en del av de intervjuade personerna med 

mindre kunskap om BIM visade mindre intresse på BIM möjligheter att förändra 

branschen. Det kompenserades med andra intervjuer där samtliga av frågorna 

strukturerades till två huvudgrupper: grupp ett handlade om icke BIM relaterade 

problem ämnen för att sedan fortsätta med grupp 2: återkoppling av problemen 

till BIM samt tankar runt samma ämne. Tillsammans har de två använda 

metoderna hjälpt till att besvara frågeställning 1 och givit oss fler synvinklar på 

programvaran BIM vilket hjälper oss mot vårt mål. 
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Frågeställning 2: Vilka mekanismer och faktorer krävs för att BIM 
ska tillämpas i verksamheten för platschefer i anläggningsprojekt? 

För att besvara frågeställning 2 används två olika metoder; litteraturstudie och 

semistrukturerade intervjuer. Litteraturstudien har legat till grund för att kartlägga 

faktorer som kan påverka implementeringsprocessen utav BIM och var processen 

befinner sig inom företaget som organisation. Litteratur studien låg till bra grund 

för arbetet med tanke på det rikliga underlag som fanns att hämta gällande chefer 

och deras funktion i organisationer. Litteraturstudiens underlag kunde appliceras 

direkt på platschefer och deras ansvar inom byggproduktionen och hur de 

utnyttjar arbetsmetoder och ser på nya informationstekniker. Det fanns även 

kravställningar från Trafikverkets sida som beställare om BIM vilket ökade 

relevansen för att genomföra studien som underlag i anläggningsprojekt. För att 

kunna få ett resultat ur litteraturstudien genomfördes semistrukturerade intervjuer 

med BIM koordinatorer och platschefer vid två olika företag som har olika 

inställningar på BIM användning. Detta var gynnsamt för svaret på 

frågeställningen då det gav en kontrast och en helhetsbild på det som fungerar och 

det som inte fungerar inom företagens utnyttjande av BIM. Det var även positivt 

att genomföra semistrukturerade intervjuer då synpunkterna kunde komma öppet 

från platscheferna direkt från produktionen i anläggningsprojekt vilket 

tillsammans med litteraturstudien gav ett kvalitativt och trovärdigt resultat. 

Tillsammans har metoderna som valts givit oss olika infallsvinklar på de faktorer 

och mekanismer som motverkar BIM tillämpning. Litteraturstudien har legat till 

grund och pekat på vad problematiken är och vad som krävs för att BIM skall 

börja användas. Intervjuerna har svarat på litteraturstudien genom att bekräfta att 

just så är fallet; att det föreligger kunskapsbrist och motsträvan inom företag 

internt mot förändring. De två intervjuade huvudgrupperna av aktörer har givit 

oss en kvalitativ studie med flertal olika infallsvinklar och en hög trovärdighet i 

resultatet. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 

I dagsläget ser användningen utav BIM i produktionen mycket olika ut beroende 

på geografiskt läge och storleken på projekten. Det visade sig att synen på BIM 

varierade då det ansågs som ett program som upptäcker kollisioner men dess 

största fördel visade sig att vara visualiseringen av ett projekt över både tid och 

kostnader där lagringen av information och en bättre samordning mellan aktörer 

sker genom samma program. Därför krävs det ett annat synsätt på BIM än dess 

förmåga att upptäcka kollisioner där datahantering står för den största fördelen 

med BIM i anläggningsprojekt samtidigt som platschefens arbete förenklas. Detta 

på grund av mindre produktionsstopp i och med processerna inom byggprocessen 

samordnas bättre vilket ger upphov till en effektiv byggproduktion. Problematiken 

gällande införings-beslutet är att företag idag ser kortsiktiga vinster och inte i det 

långa loppet där BIM kan bidra med en vinst i både tid och reducerade kostnader. 

Kvalitetsmässigt så bidrar BIM med en ökad kvalité gör det att beställare såsom 

Trafikverket har börjat inse att det medför ett bättre resultat och ett bra underlag 

för eventuella förändringsarbeten då projekts-data är lätt tillgänglig. Trafikverkets 

krav är nödvändiga gällande införingen av ny teknik i en konservativ bransch som 

bygg och anläggningsbranschen. Detta är något som Trafikverket är medvetna 

om. Som landets största beställare för anläggningsprojekt har de inflytandet som 

krävs för att utgöra en drivandekraft för införingen av ny teknik där företag måste 

rätta sig efter kravställningarna eller riskera att bli utkonkurrerad.  

Även internt finns det problematik med införandet utav BIM inom organisationer 

där det finns en viss organisationskultur och införandet utav en ny arbetsform 

medför en ny organisationskultur. Detta är något som kan kollidera med de 

arbetssätt ett företag utnyttjar sig av vilket kan bidra till att de som arbetar inom 

företagen kan ställas utanför sin komfortzon som bidrar till att de söker sig tillbaka 

till gamla arbetsrutiner. Detta ligger mycket i oviljan att ta emot förändring och 

vilja se nya metoder som mynnar i att de inte ger BIM en chans. För att BIM ska 

införas behövs det en bättre utbildningsståndpunkt, risken att hamna i samma 

konservativa banor finns om inga åtgärder görs. 

Förslag och rekommendationer till fortsatt arbete är följa upp idén av 

implementeringen av BIM som ett mindre pilotprojekt. Att bedriva en liknade 

uppföljning uppstår det möjligheten att bemöta eventuella hinder och drivkrafter 

på plats samtidigt som användarna får chansen att samla erfarenheter utav den nya 

tekniken. 
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