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Abstract 
Purpose: The Swedish construction market has long been dogged by low efficiency 
and productivity. The state purchaser Trafikverket intends to change this by pushing 
all the involved agencies towards an industrialized way of building. They intend to do 
this through an increasing number of turn-key projects and setting the requirements 
for the use of BIM in their contracts. This work intends to analyze how using BIM 
impact on construction companies' activities. 

Method: A case study that analyzes how the contractor's work may change in the use 
of BIM against a traditional construction process. As data collection methodology, 
interviews were conducted together with document analysis and observations. 

Findings: To reverse the requirements for the use of BIM on projects commissioned 
by the Swedish Transport Administration to its advantage the contractor should 
implement BIM in all the organization's stages. Through better planning, increased 
exchange of information and fewer misunderstandings productivity will increase in 
the construction industry. 

Implications: By implementing BIM in the Swedish construction market, the various 
players be tied closer together and increased information exchange. By reducing 
unnecessary duplication of work will build process streamlined. 

Limitations: The study is limited to been carried out in cooperation with one of the 
largest contractors in the infrastructure. This casestudy is not generally adaptable for 
small and medium business and prospects may differ between companies. 

Keywords: BIM, productivity, implementation, contractor. 
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Sammanfattning 
Syfte: Den svenska anläggningsmarknaden har länge kantats av låg effektivitet och 
produktivitet. Den statliga beställarorganisationen Trafikverket avser förändra detta 
genom att driva branschens aktörer mot ett industrialiserat byggande. De avser göra 
detta genom ett ökat antal totalentreprenader samt genom att ställa krav på 
användandet av BIM i sina entreprenader. Detta arbete avser analysera hur detta 
inverkar på entreprenadföretagens verksamheter.  

Metod: En fallstudie som analyserar hur entreprenörens arbete kan komma att 
förändras vid användning av BIM gentemot en traditionell byggprocess. Som 
datainsamlingsmetod har intervjuer genomförts jämte dokumentanalys och 
observationer.  

Resultat: För att vända kraven på användande av BIM i projekt beställda av 
Trafikverket till sin fördel bör entreprenören implementera BIM i organisationens 
samtliga steg. Genom bättre planering, ökat informationsutbyte och färre missförstånd 
kommer produktiviteten i anläggningsbranschen öka.  

Konsekvenser: Genom att implementera BIM på den svenska anläggningsmarknaden 
kommer de olika aktörerna knytas närmare varandra i och med ökat 
informationsutbyte. Genom att minska onödigt dubbelarbete kommer byggprocessen 
effektiviseras. 

Begränsningar: Arbetet begränsas av att ha utförts i samarbete med en av landets 
största entreprenörer inom infrastruktur. Studien är ej generellt anpassningsbar för 
mindre och medelstora företag och förutsättningar kan skilja mellan företag.   

Nyckelord: BIM, produktivitet, implementering, entreprenör. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Detta arbete genomfördes som en avslutande del i ingenjörsutbildningen med 
inriktning väg- och vattenbyggnadsteknik vid Jönköpings Tekniska Högskola. 
Författaren valde att i samarbete med Svevia Anläggning Jönköping skriva ett 
examensarbete beträffande införandet av BygnadsInformationsModellering i 
anläggningsbranschen. Att valet föll på just detta grundar sig i att inte bara Svevia, 
utan hela branschen, kan dra nytta av resultatet. 

Studien utredde hur Trafikverkets krav på införandet av BIM i dess entreprenader kan 
komma att påverka branschens entreprenörer, dels i upphandlandet av entreprenader 
men även i den dagliga driften. Arbetet fokuserar även på hur entreprenörerna kan 
behöva vidareutvecklas för att kunna utnyttja den kapacitet som finns hos BIM. 

1.2 Problembeskrivning 
Branschen har idag svårt att presentera en vedertagen definition av BIM, begreppet 
kan beroende av sammanhang utgöras av ett arbetssätt eller en modell (Mills, 2010).  
Ernstrom (2006) menar att Building Information Modeling är utveckling och 
användande av en datormodell som kan simulera uppbyggande och användande av en 
anläggning. Den modell som uppförts kallas Building Information Model och är en 
digital avbild av fysiska och funktionella karaktärer hos en byggnad (Azhar, Khalfan 
& Maqsood), 2009). 

BIM nyttjas inte i ett projekt enbart för att det uppförts en 3D-modell. Enligt 
Jongeling (2008) är BIM ingen teknik utan ett samlingsbegrepp för hur information 
skapas lagras och används på ett systematiskt och kvalitetssäkrat sätt. BIM ger 
förutom kvalitetssäkring även möjligheter till ett rationellare och produktivare 
arbetssätt (Jongeling, 2008). 

Trafikverket (2014) beskriver BIM som en databas innehållande information om 
projektet. Innehållet kan variera men utgörs ofta av tredimensionell geometri, 
material, kvalitet kostnad och produktionsmetod. BIM definieras även som processen 
där modellen skapas och fortlöpande uppdateras under förvaltning (Trafikverket 
2014). 

Då arbetet avser utreda hur entreprenören påverkas av de krav Trafikverket ställer i 
dess projekt kommer BIM fortsättningsvis definieras som ett arbetssätt där 
användaren, genom förbättrad kommunikation, ges möjlighet till en mer 
konkurrenskraftig produktion. 

Enligt Löwnertz (1998) är det av stor vikt att implementering av system som BIM 
sker i små steg då aktörer annars kan hamna på efterkälken och önskad effekt uppnås 
då ej. Vidare menar Löwnertz (2002) att en modells möjlighet att implementeras i 
byggbranschen går att sammanfatta i ett antal punkter.  

• Modellen är uppbyggd med önskad detaljnivå  
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• Ritningar genereras utifrån produktmodellen och förses med metadata om 
byggdelar  och produktionsresultat  

• Varje objekt i produktmodellen ges länkar till de dokument som beskriver objekten 
i  detalj, exempelvis material och restriktioner.  

• Ett neutralt format används för filerna och klassifikationerna av byggdelar. 

Att övriga byggbranschen implementerat BIM enligt ovanstående punkter skapar 
förutsättningar för en liknande implementering i anläggningsbranschen. Frågan är hur 
entreprenören ska agera för att integrera BIM i sin organisation. Detta kan utredas 
genom att klargöra vilket samband som gäller mellan entreprenören och dennes 
omgivning, ett så kallat outside-in-perspektiv. I de fall omgivningen föreskriver 
användning av ny teknik ställs entreprenören inför en adoptionsprocess som en del i 
problemlösningsprocessen.       

1.3 Mål och frågeställningar 

Målet med arbetet är att analysera hur Trafikverkets krav på användandet av BIM i 
sina projekt kommer påverka entreprenörerna.  

1.3.1 Frågeställningar 

1.3.1.1 Hur kommer entreprenören påverkas av BIM? 

1.3.1.2 Hur kan BIM stärka entreprenörens organisation? 

1.3.1.3 Hur kan BIM integreras i projekten? 
 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet har utrett hur de krav gällande BIM som Trafikverket tillämpar sedan 2015 
kommer inverka på branschens entreprenörer.  

Utredningen har fokuserat på den praktiska användningen av BIM och hur 
entreprenörens vardag kan komma att förändras. 
Arbetet har utförts ur en entreprenörs perspektiv och de påverkningar införandet av 
BIM kommer få för denne. Syftet är inte att peka ut en viss entreprenör och enbart 
dennes erfarenheter. 

Användandet av BIM beskrivs ofta som kostnadsbesparande, studien kommer 
däremot inte undersöka på vilka sätt och för vem kostnadsbesparingen uppstår. 

1.5 Disposition 
Studien inleds med Metod och genomförande där läsaren ges en överiktlig bild av 
arbetets genomförande och arbetsgång. Kapitlet redovisar, för studien, relevanta 
undersökningsmetoder. 

Därefter presenteras Teoretiskt ramverk som ger en vetenskaplig grund samt en 
förklaringsansats till de problem studien behandlar. 
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I kapitlet Empiri beskrivs de empirsika data som samlats in genom intervjuer, 
dokumentanalys och observationer. 

Analys och resultat analyserar den insamlade empirin i relation till det teoretiska 
ramverk som ställts upp för studien. Kapitlet är uppdelat i fem delar där det i  Analys 
arbetas fram ett vetenskapligt hållbart resultat som besvarar frågeställningarna och 
uppfyller målet. Varje frågeställning besvaras därefter under respektive rubrik. 
Slutligen görs en sammanfattande analys av frågeställningarna under Koppling till 
målet, här visas hur de bidrar till att uppfylla målet. 

I det avslutande kapitlet Diskussion och slutsatser ges en kort sammanfattning av 
studien och resultat samt metod diskuteras. Även förslag till fortsatta studier 
presenteras. 
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2 Metod och genomförande 

2.1 Undersökningsstrategi 
I denna studie användes en kvalitativ metod med avsikt att skapa en djupare förståelse 
för de regeländringar Trafikverket genomfört. Kvalitativa studier, i motsats till 
kvantitativa studier, bygger på en forskningsstrategi där fokus ligger på ord snarare än 
siffror vid insamlande av data (Blomqvist, Hallin 2014). Boeije (2010) argumenterar 
för att en kvalitativ metod lämpar sig i de fall då studien avser utforska ett område där 
tidigare forskning är begränsad. De, för entreprenörerna, nya förutsättningar som görs 
gällande i och med införandet av BIM i anläggningsbranschen är ett sådant område. 
Vidare görs gällande att undersökningsobjekten med fördel kan beskriva situationen 
och besvara frågor med egna ord. Den kvalitativa metoden ger informanten 
möjligheten att uttrycka upplevelser samt beskriva situationer och händelser. Istället 
för att informationen begränsas till svar på förutbestämda frågor och kategorier ges 
genom kvalitativa metoder mer detaljerade data (Blomqvist, Hallin 2014). Genom 
användandet av en kvalitativ forskningsansats ges möjligheter att beskriva samt 
analysera hur nyckelpersoner hos företag i branschen, tänker kring och arbetar med 
planering och genomförande av strategier (Blomqvist, Hallin 2014).  

Relationen mellan teori och empiri beror i stort på om man väljer en deduktiv eller 
induktiv ansats (Blomqvist, Hallin 2014). Vid användandet av en deduktiv ansats 
fungerar litteraturen som ett verktyg för att identifiera idéer som sedan prövas vid 
genomförandet av en empirisk studie. Då formuleras hypoteser utifrån teorierna och 
författaren utformar en studie för att se om de kan verifieras eller falsifieras 
(Blomqvist, Hallin 2014). Om man däremot utformar en empirisk studie utifrån ett 
problem man identifierat, och använder teorin för att öka sin förståelse för resultaten, 
har man en induktiv ansats (Blomqvist, Hallin 2014). Det innebär att de empiriska 
resultaten kan leda till en annan teoriram än den ursprungliga, att empirin styr vilken 
teori som är intressant (Blomqvist, Hallin 2014). Då denna studie syftar till att 
analysera hur entreprenören kan komma att påverkas av stundande förändringar på 
anläggningsmarknaden används ett i huvudsak deduktivt angreppssätt. 

Då detta arbete avsett analysera konsekvenserna av en verklig regeländring har 
författaren valt att använda sig av en fallstudie.  Detta för att kunna generera en 
detaljrik empiri och bättre fånga upp verklighetens komplexitet. En fallstudie 
möjliggör upptäckandet av nya dimensioner och lämpar sig väl när syftet är 
utforskande (Blomqvist, Hallin 2014). 

Vid användandet av fallstudie är det viktigt att triangulera (Yin, 1994). Detta medför 
att datainsamling från flera olika källor är nödvändigt vid användning av fallstudie 
som metod (Blomqvist, Hallin 2014). Förhoppningen är att den information som 
erhålls från de olika källorna ska stämma väl överens och på så sätt styrka att 
författarens observationer är förankrade i verkligheten. För att studera branschen 
djupare har författaren genomfört dokumentstudier samt intervjuer med ett flertal, 
mindre och större, aktörer. 
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2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

2.2.1 Hur kommer entreprenören påverkas av BIM? 
För att besvara gällande frågeställning kommer intervjuer hållas med medarbetare i ett 
större entreprenadföretag. Med hjälp av intervjuer kommer författaren få en 
uppfattning om entreprenörens ambitioner med BIM.  

Författaren kommer även tillämpa dokumentinsamling och använda sin position i 
sagda entreprenadföretag för observation. Detta kommer visa på om entreprenörens 
ambitioner är i linje med tidigare erfarenheter. 

2.2.2 Hur kan entreprenören vidareutvecklas för att anpassa sin 
verksamhet till BIM? 
Då frågeställningen rör entreprenörens organisation kommer intervjuer äga rum med 
berörda medarbetare i Svevia AC Linköping. Genom samtal med beslutsfattare i 
organisationen kan författaren få en bild om företagets BIM-strategier.  

Författaren avser även tillskansa sig empiri genom dokumentinsamling och 
observationer. 

2.2.3 Hur kan BIM integreras i projekten? 
För att besvara frågan som hanterar hur BIM kan integreras i entreprenadprojekten har 
författaren planerat att intervjua personer verksamma i pågående entreprenadprojekt. 
Genom att använda empiri som härstammar från personer verksamma i projekt tror 
sig författaren få god verklighetsförankring.  

Som komplement till detta genomförs dokumentinsamling samt observationer. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
För att skapa en för arbetet relevant empiri har författaren valt tydliga metoder för 
datainsamling. För att generera en bild av vilka direktiv Trafikverket lyder under samt 
dess mål för användandet av BIM har dokumentinsamling använts. Genom att 
använda intervjuer har författaren utvecklat en djupare förståelse för hur 
entreprenören kan påverkas av kommande krav på användande av BIM. Då 
författaren vid tiden för studiens genomförande varit anställd vid Svevia AC 
Linköping har det förefallit naturligt att även använda observation som metod. Genom 
observationsmetodik har författaren ökat sin egen förståelse för det dagliga arbetet 
inom organisationen Svevia AC Linköping.  

2.3.1 Dokumentinsamlingsmetodik 
Då Trafikverket lyder under riksdag och regering finns det flera omfattande 
utredningar som berör dess verksamhet.  
Dokument kan användas som empiriskt material, både som primär- och 
sekundärkällor (Blomqvist, Hallin 2014). 
Vilka dokument man använder sig av varierar efter hur syfte och frågeställningar 
formulerats (Blomqvist, Hallin 2014). 
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I en fallstudie är det vanligt förekommande att man använder dokumentinsamling 
bredvid andra datainsamlingsmetoder (Blomqvist, Hallin 2014). 

2.3.2 Intervjumetodik 
Intervjuer kan se ut på olika sätt, man talar om strukturerade, ostrukturerade och 
semistrukturerade intervjuer. 

En strukturerad intervju, även kallad kvantitativ intervju, är när man tillsammans med 
sina informanter fyller i en enkät. Syftet är att skapa empiriska data av kvantitativ art 
(Blomqvist, Hallin 2014). 

Kvalitativa intervjuer kan vara ostrukturerade eller semistrukturerade. I en 
ostrukturerad intervju har man endast angett ett ämnesområde. Denna typ av intervju 
lämpar sig i början av ett empiriskt arbete (Blomqvist, Hallin 2014). 

En semistrukturerad intervju organiseras kring ett antal på förhand bestämda teman 
eller frågeområden. De olika frågeområdena behandlas sedan i den ordning som 
passar bäst (Blomqvist, Hallin 2014). 

För att underlätta fortsatt arbete i studien bör intervjun på något sätt dokumenteras, 
detta kan med fördel ske genom att samtalet spelas in. Det är dock att rekommendera 
att kompletterande anteckningar för parallellt (Blomqvist, Hallin 2014).  

Hur många intervjuer som krävs för att erhålla en tillräcklig mängd data är svårt att 
förutse, en engagerad författare bör kunna känna när intervjuerna ej längre tillför 
något (Blomqvist, Hallin 2014). 

För att uppnå mångtydighet och komplexitet är det viktigt att förhålla sig opartiskt och 
under intervjutiden vara nyfiket kritisk (Blomqvist, Hallin 2014). 

För att utveckla en fördjupad förståelse för de verkningar införandet av BIM i 
anläggningsbranschen kan tänkas ge har författaren genomfört kvalitativa intervjuer 
av både semi- och ostrukturerad art. Att ostrukturerade intervjuer valts grundar sig 
mycket i författarens goda inblick i organisationen Svevia AC Linköping. Vid tiden 
för studien har författaren varit anställd inom organisationen och på så sätt haft goda 
möjligheter att föra samtal kring studiens innehåll och på så sätt skapa en bred empiri. 
Då anställningen skiftat mellan yrkesarbetare och tjänsteman har författaren genom 
samtal med kollegor inhämtat information från flera olika nivåer inom organisationen. 
Allt eftersom arbetet gått framåt har behovet av att specificera det empiriska material 
som erhållits ökat och semistrukturerade intervjuer har då genomförts med 
medarbetare inom Svevia AC Linköping.  

2.3.3 Observationsmetodik 
”Observationsmetodik innebär att man under en längre tid observerar och 
dokumenterar vad som händer på ett företag eller i en annan organisation.” 
(Blomqvist, Hallin 2014)  

Under observationens gång studeras och nedtecknas vad som händer, människors 
handlande, vad som sägs och hur det sägs (Blomqvist, Hallin 2014). 
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Som observatör kan olika roller anammas. De kan skilja sig åt dels genom i vilken 
utsträckning man integrerar med dem man studerar, dels i vilken utsträckning man 
delar med sig av sitt syfte (Blomqvist, Hallin 2014). 

Som deltagande observatör arbetar man inom företaget samtidigt som man är öppen 
med sina avsikter. Observation som deltagare innebär att man integrerar med dem 
man studerar men inte parallellt med observationerna utför något arbete (Blomqvist, 
Hallin 2014). 

Vilken roll man väljer som observatör beror på vad man studerar och frågorna man 
söker svar på. Gemensamt för de bägge rollerna är att man bör främmandegöra det 
man studerar (Blomqvist, Hallin 2014). Syftet med observationen är att upptäcka nya 
saker och det är då viktigt att uppfatta det man ser som nytt och främmande 
(Blomqvist, Hallin 2014). 

Det är viktigt att observationerna dokumenteras noggrant då dokumentationen senare 
ligger till underlag för analys. Under dokumentationen är det viktigt att skilja på vad 
som kallas första och andra graden av konstruktion (Blomqvist, Hallin 2014). Första 
gradens konstruktioner är vad man ser och hör, sådant som de observerade kan hålla 
med om faktiskt händer. Den andra gradens konstruktioner är observatörens egna 
reflektioner och tolkningar av vad som hänt (Blomqvist, Hallin 2014). 

För att genomföra en trovärdig observation är systematisk dokumentation av yttersta 
vikt. Autenticitet uppnås genom att man som observatör kan återge detaljrika 
redogörelser för vad man sett (Blomqvist, Hallin 2014). Likt all vetenskaplig 
verksamhet är det viktigt att förhålla sig kritisk det empiriska material som erhålls vid 
observationen (Blomqvist, Hallin 2014). 

För att besvara frågor om utformningen av det dagliga arbetet i organisationen Svevia 
AC Linköping har författaren använt observation som metod. Vilken roll som 
anammats under observationen har varierat. Då författaren inför studiens början 
verkade i produktionen hos Svevia AC Linköping lämpade sig rollen observation som 
deltagare.  
Då studien utvecklats och smalnats av har författaren valt att vara mer öppen med sina 
avsikter och istället trätt in i rollen som deltagande observatör. I denna roll har 
författaren ofta besökt företagets jönköpingskontor samt närvarat vid en regionsträff 
för Svevia Region Mitt.  

2.4 Arbetsgång 

2.4.1 Insamling av data 
För att bedöma vilka empiriska data som kunde komma att vara aktuella för studien 
påbörjades en litteraturstudie. Författaren använde sig inledningsvis av kurslitteratur, 
dels för att skapa sig en grundläggande översikt men även för att nyttja dess 
referenslistor. Genom att använda referenslistor kunde specifika författare och 
forskargrupper ringas in och med hjälp av vetenskapliga databaser fann författaren 
ytterligare material. 
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Författaren använde sig även av intervjuer för att samla in material. Inledningsvis 
användes ostrukturerade intervjuer för att skapa en bred empiri, respondenterna för 
dessa intervjuer var främst yrkesarbetare och arbetsledare inom företaget. Att 
författaren varit anställd i företaget har underlättat i intervjuarbetet, de ostrukturerade 
intervjuerna har mestadels skett i produktionen eller vid lunchbordet. Detta har 
genererat spontana och sanningsenliga svar som starkt bidragit till arbetet. 
Även semistrukturerade intervjuer har genomförts, då främst med tjänstemän vid 
Svevia AC Linköping. Dessa har ägt rum vid avtalade möten och informanten har 
varit medveten om innebörden av mötet och har kunnat förbereda sig. Det har även 
under detta intervjuarbete varit en fördel att författaren varit bekant med 
informanterna då mötena varit avslappnade och produktiva. 

I och med författarens goda inblick i organisationen i och kring Svevia AC Linköping 
har observationer underlättats. Framförallt har författarens tid som yrkesarbetare i ett 
stadsnära projekt bidragit till flera för studien avgörande insikter. Författaren har 
parallellt med studien flera gånger besökt Svevia AC Linköping och då i sin roll som 
deltagande observatör samlat empiriskt material till studien.  

2.4.2 Bearbetning av data 
Då en kritisk bearbetning av det insamlade materialet ska vara möjlig bör man ha ett 
öppet men reflekterande förhållningssätt till sina data. Det kan vara en god idé att 
skilja på reflektionsskrivande och presentationsskrivande (Blomqvist, Hallin 2014). 
Reflektionsskrivande har med fördel använts i början och under en stor del av 
processen, det har varit ett hjälpmedel att kunna tänka högt kring studien.  

Då författaren arbetar med kvalitativa data har det parallellt med analysarbetet skett 
ytterligare inläsning av litteratur. Denna växelverkan mellan befintlig och egen teori 
har lett till ökad förståelse av materialet. 

2.4.3 Analys av data 
Ett vanligt sätt att analysera kvalitativa data är genom att göra en tematisk analys 
(Blomqvist, Hallin 2014). Denna analysmetod innebär att man använder kategorier i 
vilka det empiriska materialet sorteras, utifrån kategorierna kan sedan givna 
frågeställningar besvaras (Blomqvist, Hallin 2014). Hur kategorierna utformas kan 
variera. Ibland är det teman man hittar i materialet, ord eller begrepp som använts av 
dem man studerat. Det kan även vara befintliga kategorier man hittar i litteratur, även 
kategorisering per informant förekommer (Blomqvist, Hallin 2014).  

Då kategorisering skett ska materialet sorteras och kopplas till de olika kategorierna. 
Författaren valde att färgmarkera sitt material efter vilken kategori det kunde tänkas 
tillhöra. Därefter analyserades innehållet i de olika kategorierna för att se hur de 
besvarar studiens frågeställningar.  

Genom att reflektera över innehållet i kategorierna kunde viss reducering av 
materialet ske. Slutligen framarbetades en presentationsskrift under varje kategori där 
författaren använde det färdiga materialet för att framhålla den specifika kategorin i 
förhållande till den aktuella frågeställningen.  

2.5 Trovärdighet 
Kravet på validitet i studien uppnås genom att litteraturgenomgången behandlar det 
ämnesområde problematiseringen, syftet och frågeställningarna anger. Vidare har 
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metod och teori anpassats för att överensstämma med problematisering, syfte och 
frågeställningar (Blomqvist, Hallin 2014). Dessutom ges berörda aktörer möjlighet att 
reflektera och ge uttömmande svar via de intervjuer som genomförs, detta bidrar till 
hög reliabilitet.  

Arbetets mål är att analysera hur Trafikverkets kravbild över BIM-användande 
kommer påverka entreprenören. De frågeställningar som används i studien kan ses 
som delmål och är ställda så att de inte begränsar arbetet, vilket ger hög validitet.  

För att erhålla hög validitet är hög reliabilitet en förutsättning (Blomqvist, Hallin 
2014). Författaren uppnår detta genom att med entydighet tolka det empiriska 
materialet. 
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3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att utreda hur de krav Trafikverket avser ställa i kommande förfrågningsunderlag 
kommer insamlandet av empiriskt material ta stöd i det teoretiska ramverk som 
presenteras nedan. 

Vilka möjligheter som frigörs för entreprenören vid användning av BIM tar stöd av 
teorin ByggnadsInformationsModellering medan dess praktiska tillämpning tar 
avstamp i teorin BIM i produktionen. 

Hur BIM kan integreras i entreprenörens organisation analyseras med hjälp av 
teorierna Outside-in-perspektivet och Teknisk adoption. 

3.2 ByggnadsInformationsModellering 

3.2.1 BIM 

3.2.1.1 Definition av BIM 
Trafikverket (2014) beskriver BIM som en databas innehållande information om 
projektet. Innehållet kan variera men utgörs ofta av tredimensionell geometri, 
material, kvalitet kostnad och produktionsmetod. BIM definieras även som processen 
där modellen skapas och fortlöpande uppdateras under förvaltning (Trafikverket 
2014). 

En BIM-modell kan beskrivas som en modell där information om en byggnads hela 
livscykel samlas och organiseras (Granroth 2011). Modellen är objektsbaserad och 
möjliggör integrering av ytterligare dimensioner, exempelvis tid och kostnader 
(Granroth 2011). I en BIM-modell ges möjlighet att analysera och simulera 
byggnaden i ett tidigt skede. Kontroll av hållfasthet och installationssystem är 
exempel aktiviteter som kan visualiseras (Granroth 2011). 

3.2.1.2 Nyttor med BIM 
Arbetsmetoden BIM syftar till att minimera de informationsglapp som förekommer i 
byggprocessen (Granroth 2011). Genom att alla aktörer i projektet arbetar mot en och 
samma BIM-modell i realtid skapas ett obrutet informationsflöde (Granroth 2011). En 
av de stora fördelarna i ett arbetssätt som detta är att antalet kommunikationssteg 
reduceras och behovet av att översätta och skicka information elimineras (Granroth 
2011). 

Trafikverket anser att BIM kommer bidra till ett enhetligt arbetssätt som leder till 
billigare åtgärder med högre kvalitet, kortare genomförningstider och bättre 
uppföljningsmöjligheter (Statens Offentliga Utredningar 2012). BIM kommer även 
hjälpa Trafikverket uppnå en effektivare förvaltning och därmed även anläggningar av 
högre kvalitet (Statens Offentliga Utredningar 2009). 

BIM bygger på ett livscykeltänk och visionen är att all information om en byggnad 
ska finnas tillgänglig under dess livstid (Granroth 2011). Då virtuell modellering ger 
möjligheter till tidiga analyser, minskat antal fel under byggskedet samt lägre 
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kostnader i förvaltningsskedet kan stora besparingar göra ur ett livscykelperspektiv 
(Granroth 2011). 

Nyttoeffekter med BIM tros framförallt uppkomma i de områden där olika skeden och 
aktörer möter varandra (Jongeling 2008). Trafikverket önskar en utveckling som riktar 
sig mot processer och samarbetsformer aktörer emellan. För att dessa nyttoeffekter 
ska bli så stora som möjligt krävs standardisering av begrepp, datamodeller och 
processer (Azhar 2012). 

BIM förväntas möjliggöra ett bättre urval i upphandlingsskedet där ökad hänsyn kan 
tas till långsiktiga nyttoeffekter för brukarna och förvaltarna av trafiksystemen 
(Riksrevisionen 2012). Tidigare har den för respektive skede billigaste lösningen 
övervägt, BIM kommer öka medvetandet om helheten och livscykelkostnaderna 
(Trafikutskottet 2012). 

Trafikverket vill med korrekt och lättförståelig information stärka beslutsprocessens 
hållbarhet och minska antalet överklaganden och på så sätt även tidsförskjutningar 
(Statens Offentliga Utredningar 2012). Man ser dessutom stora möjligheter till 
kostnadsbesparingar genom att använda visualiseringsverktyg i BIM-processerna med 
vilka mängden fel minimeras (Jongeling 2008). Forskning visar att kostnaden för att 
rätta till fel i byggprocessen i nuläget uppgår till fem procent av byggkostnaderna eller 
mer (Jongeling 2008). Ytterligare ett ekonomiskt incitament till introduceringen av 
BIM är att större möjligheter för att visa vad som ska vara kalkyleringsförutsättningar 
i en upphandling. Anbudsgivarna får då möjlighet att omedelbart påbörja 
mängdberäkningar, kalkylarbete och planeringsarbete (Statens Offentliga Utredningar 
2012). 

Trafikverket önskar bedriva projektering och byggande enligt observationsmetoden 
aktiv design (Statens Offentliga Utredningar 2012). Det innebär att man i 
projekteringen har beredskap för olika scenarion beträffande exempelvis 
markförhållanden. När man sedan i byggskedet har kunskap om de verkliga 
förhållandena kan man snabbt välja den lösning som passar bäst (Statens Offentliga 
Utredningar 2012). Man önskar även, utan manuella mellansteg, använda information 
från projekteringen till information som styr utförandet, exempelvis genom 
maskinstyrning i anläggningsmaskiner. Effektivare användning av både maskin- och 
personresurser möjliggörs samtidigt som risken för fel minskar (Scentez, Eriksson 
2014). 

Genom att säkerställa en obruten informationskedja ges möjlighet att i alla skeden 
agera utifrån korrekt och aktuell information (Granroth 2011). Framförallt i det 
långsiktiga driftskedet kan rätt förvaltad information vara till stor hjälp vid 
upphandling och styrning av driftentreprenörer. Likväl är återförandet av drift- och 
förvaltningserfarenheter till planerings-, projekterings- och byggskedena en viktigt det 
i livscykelfilosofin (Produktivitetskommittén 2012). 

3.3 Outside-in-perspektivet 
Den oftast förekommande utgångspunkten vad gäller konkurrensstrategi är ett så 
kallat outside-in-perspektiv. Detta innebär att företaget i sin konkurrensstrategi 
klargör vilket samband som gäller mellan företaget och omgivningen. Det är 
följaktligen företagets omgivning och gällande branschstruktur som i hög utsträckning 
påverkar konkurrensstrategin hos företaget (Porter, 1983). 
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Det görs gällande att företaget bör utforma en konkurrensstrategi vilken medför att 
företaget försvarar sig mot marknadens konkurrenskrafter eller vänder dessa till sin 
fördel (Porter, 1983). Porter (1983) menar att den konkurrenskraft vilken starkast 
påverkar branschen kommer utforma företagets strategi.  

Porter (1983) beskriver genom sin femkraftsmodell hur attraktiv en bransch är att 
verka i, vid högt tryck från de fem krafterna ökar konkurrensen och 
avkastningsgraden sjunker. De fem krafter som inverkar är enligt Porter, 
etableringshot, rivalitetsgrad bland nuvarande konkurrenter, tryck från 
substitutprodukter, köparnas förhandlingsstyrka och leverantörernas 
förhandlingsstyrka. 

En köpgrupp beskrivs som mäktig om den exempelvis köper stora volymer i 
förhållande till leverantörens försäljningsvolym. I de fall då staten är köpare kan den 
influera branschkonkurrensen genom den politik som väljs. Till exempel kan staten 
påverka tävlan mellan konkurrenter genom att styra exempelvis branschtillväxten 
genom regleringar (Porter 1983). 

Att en köpare med tydlig särställning pressar branschen till att leverera produkter 
enligt dess önskemål kan leda till etableringsbarriärer på marknaden. Tydliga 
etableringshinder är stordriftsfördelar och erfarenhetsfördelar, dessa två sammanfaller 
ofta men är karaktäristiskt mycket olika som etableringshinder. Stordriftsfördelar 
leder alltid till ett kostnadsförsprång som endast kan tas in genom att skaffa sig 
jämförlig storlek. Erfarenhetsföredelar är ett flyktigt begrepp som endast är ett 
etableringshinder i de fall då erfarenheten förblir unik. Ofta går det inte att hålla 
erfarenhet för sig själv och nyetablerare kan då få ett försprång då de inte är belastade 
av att ha använt de gamla sätten (Porter 1983). 

När konkurrenskraften fastställts återstår det för företaget att inringa sina styrkor 
respektive svagheter i relation till branschen (Porter, 1983). En tydlig 
konkurrensstrategi är företagets förmåga att utnyttja förändringar till sin fördel. 

Genom att använda sig av en så kallad SWOT-analys kan företag finna styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot. Exempel på styrkor respektive svagheter kan vara, 
goda resurser, bra kompetens och dålig kvalitet samt höga priser. Tillgång till ny 
teknik är en möjlighet med vilken företag kan stärka sin ställning på en 
konkurrensutsatt marknad. Samtidigt som ny teknik kan vara en möjlighet är det ett 
hot mott företag som väljer att inte tillämpa denna, hot kan även utgöras av 
exempelvis politiska direktiv (Fine 2009). 

3.4 Teknisk adoption 
Adoptionsprocessen karakteriseras av att vara en del av problemlösningsprocessen. 
Ny teknik är alltså främst ett verktyg med vilket man försöker lösa aktuella 
produktionstekniska problem.  

För projektorienterade organisationer är tidskonsumtionen central. Därmed är teknik 
som visar omedelbara fördelar mer trolig att implementeras jämfört med teknik som 
kräver längre utvecklingstid för att visa på nyttor (Jacobsson, Linderoth 2010). 

Vilka fördelar som är förknippas med en viss teknik varierar men en av de viktigaste 
för spridning av innovationer är så kallad relativ fördel (Tolba, Mourad 2011). Relativ 
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fördel handlar om till vilken grad den nya tekniken upplevs vara fördelaktig jämfört 
med tidigare teknik. Det handlar då ofta om ekonomiska, tids- och användarvänliga 
fördelar.  

Forskning visar att en viktig resurs för implementering av ny teknik i en organisation 
är ett starkt ledarskap (Holmberg 2013). Särskilt i projektorienterade organisationer 
där lönsamheten i de enskilda projekten ofta är avgörande kan ledarskapet spela stor 
roll i hur tekniken implementeras.  

Shunzhong (2012) menar att i de fall användaren påtvingas använda en teknik denne 
inte finner några relativa fördelar i resulterar det i negativ inverkan och attityd 
gentemot sagda teknik. 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
BIM syftar enligt Granroth (2011) till att minimera de informationsglapp som 
förekommer i byggprocessen, något som ökar produktiviteten samt leder till högre 
kvalitet (Statens Offentliga Utredningar 2012).  

För att verka i en konkurrensutsatt bransch måste företaget positionera sig gentemot 
dess konkurrenter på ett för egen del gynnsamt sätt. Det är i hög utsträckning 
organisationens position i förhållande till omgivning och branschstruktur som avgör 
dess konkurrensstrategi (Porter 1983). 

Då typ av konkurrens fastställts bör företaget inringa dess styrkor och svagheter 
(Porter 1989). Då ny teknik görs tillgänglig för marknaden är det en möjlighet för de 
företag som väljer att implementera denna i sin organisation. För de aktörer som 
avstår från implementering utgör samma teknik istället ett hot med vilket konkurrenter 
kan ta marknadsandelar (Fine 2009). 

Hur företag förhåller sig till ny teknik beror mycket på hur denna upplevs i form av 
fördelar. Teknik som visar på omedelbara fördelar är mer trolig att implementeras i 
företag än teknik som kräver längre utvecklingstid (Jacobsson, Linderoth 2010). 
Relativa fördelar handlar om till vilken grad ny teknik upplevs som fördelaktig 
gentemot tidigare teknik, jämförelsen avser då ofta ekonomiska, tids- och 
användarvänliga fördelar (Tolba, Mourad 2011).  

En avgörande resurs i implementering av ny teknik är ett starkt ledarskap som ser de 
potentiella nyttor ny teknik medför (Holmberg 2013). Påtvingad implementering då 
användaren inte ser några fördelar riskerar dock att inverka negativt på tekniken 
(Shunzong 2012). 
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4 Empiri 

4.1 Trafikverket 
Trafikverket är en statlig beställarorganisation som ansvarar för huvuddelen av 
Sveriges vägnät (Näringsdepartementet 2009). Då det agerar på uppdrag av riksdag 
och regering är det även ett verktyg som används för att styra anläggningsmarknaden i 
önskvärd riktning (Svensk Författningssamling 2010). 

4.1.1 Utvecklingsstrategier 
Produktivitetskommitén (2012) menar att det finns stor potential att öka 
produktiviteten samt innovationsgraden i anläggningsbranschen. Den klargör dock att 
det krävs ett från beställaren långsiktigt agerande som främjar industriellt byggande. 

Enligt produktivitetskommitén (2012) har beställaren ansvar för att skapa möjligheter 
och incitament för entreprenören. Entreprenören beskrivs som mest lämpad att driva 
implementeringen av innovationer och det är då viktigt att detta stöds i 
upphandlingsformen. 

4.1.2 Totalentreprenader 
Trafikverket har sedan 2012 lagt upp en strategi för hur de ska iklä sig en renodlad 
beställarroll (Trafikutskottet, 2012). Trafikverket avser därmed öka antalet 
totalentreprenader då de vill öka konkurrens och produktivitet på den svenska 
anläggningsmarknaden. Målsättningen är att antalet upphandlade totalentreprenader 
ska uppgå till 50 % år 2018 (Trafikutskottet 2012). 
Sofia Runesson, Projektchef, Svevia AC Linköping bekräftar Trafikverkets strategi 
om ökat antal totalentreprenader. Hon förväntar sig i och med detta friare tyglar att 
effektivisera sina processer vilket skulle leda till ökad produktivitet och lägre pris. 

När riksrevisionen (2012) granskat Trafikverkets upphandlingsstrategi har dock viss 
kritik förekommit. Enligt riksrevisionens rapport finns inget som tyder på att 
totalentreprenader leder till högre produktivitet jämfört med utförandeentreprenader. 
Dessutom riskerar totalentreprenader bli kostnadsineffektiva då kvaliteten befaras bli 
sämre och därmed livscykelkostnaderna högre. 
Trafikverket menar däremot att nya arbetssätt är under utveckling och att dessa 
kommer hjälpa verket att använda totalentreprenader i de projekt upphandlingsformen 
lämpar sig. De lyfter även fram att inte bara totalentreprenader utan även 
utförandeentreprenader behöver utvecklas (Trafikutskottet 2012). Vidare menar 
Trafikverket att de projekt som genomförts som totalentreprenader och har 
upphandlats enligt verkets nya upphandlingsform har genererat goda erfarenheter. De 
står därmed fast vid sin ståndpunkt angående att deras mer renodlade beställarroll i 
kombination med totalentreprenad kommer leda till mer väg och järnväg för pengarna 
(Trafikutskottet 2012). 
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Bild 1. Bilden visar entreprenörens åtagande i olika typer av entreprenadformer. 

4.1.3 Bättre beställare 
I en rapport från Trafikanalys framgår det att förekomsten av svaga beställare är något 
som länge utmärkt anläggningsbranschen (Olsson, Nilsson 2012). Detta har lett till att 
större aktörer i hög utsträckning bestämt vad som ska efterfrågas, hur det ska utformas 
och vad priset ska bli.  
Trafikverket är medvetet om problemet och har en tydlig målbild om att tydligare 
beställningar ska göras. När denna statliga beställare nu ska agera draglok i 
implementeringen av BIM är tydliga beställningar ett måste för att övriga aktörer ska 
anamma den nya tekniken (Statens Offentliga Utredningar 2009). 

4.2 Entreprenören 
Detta kapitel innehåller empiri från en intervju som genomfördes med Johan Lindsten, 
Mätchef vid Svevia AC Linköping, den 17 mars 2015 med bilaga 1 som grund. 

4.2.1 Hur ser man på tvånget från trafikverket 
Under mötet berättades att Trafikverkets BIM-relaterade krav är något man ser som 
problematiskt i och med att en organisation med kompetens att möta kravbilden ännu 
är under uppbyggnad. I dagsläget är det enligt Johan Lindsten otydligt hur och i vilken 
utsträckning BIM kommer att förekomma i Trafikverkets entreprenader. Han menar 
dessutom att Trafikverket, genom att tillhandahålla verktyg  som BIM och 
totalentreprenader, skjuter över ansvaret för branschens produktivitet på 
entreprenören. 

4.2.2 Definition av BIM 
Mätchefen anger att begreppet BIM är relativt tvetydigt, det kan dels syfta till en 
modell men även omfatta ett helt arbetssätt.  

BIM kan utgöras av enkla 3D-modeller där information ej kopplats till objekt. BIM 
kan också vara en objektsbaserad, digital representation av de ingående 
komponenterna. I den objektsbaserade modellen finns möjlighet till visualisering där 
krockar mellan ingående komponenter kan upptäckas. 
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BIM som arbetssätt syftar till att knyta samman informationsflödet mellan de olika 
disciplinerna i byggprocessen samt återanvända tidigare erfarenheter i ett 
livscykeltänk.  

4.2.3 Nyttor med BIM 
Då Svevia AC Linköping ännu inte byggt upp en organisation med kompetens för att 
hantera BIM-projekt ser man för egen del ingen som helst vinning i användandet av 
BIM. Däremot vill man inte framstå som teknikfientliga och menar att BIM med tiden 
säkert kommer kunna bli ett kraftfullt verktyg även för Svevia.  
”Behovet av dynamiska modeller är större i anläggningsbranschen än inom 
husbyggnad, så det är konstigt att BIM inte använts tidigare.” 
Johan Lindsten, Mätchef, Svevia AC Linköping 

Johan berättar att mycket av det arbete han utför är dubbel- och ibland även 
trippelarbete. En BIM-modell skulle mycket väl kunna agera underlag för 
maskinstyrning. Svevia tillämpar maskinstyrning i 90 % av sina projekt, detta sparar 
tid samtidigt som bättre styrning av projektet och ökad uppföljning möjliggörs. I 
dagsläget är det entreprenören som svarar för underlaget till maskinstyrning, ett arbete 
man gärna undviker. Svevia framarbetar även modeller för mängdning, likt fallet med 
maskinstyrning rör det sig om arbete som kan undvikas genom användning av BIM.  
Ambitioner finns även att likt husbranschen nyttja visualisering för att undvika 
kollisioner i produktionen och på så sätt effektivisera byggandet. Erfarenheter man 
dragit från tidigare projekt i framför allt stadsmiljö vittnar dock om felaktigheter i 
befintliga handlingar. De stora fördelarna med kollisionskontroll tros därför ligga 
längre fram i tiden enligt Johan Lindsten.  

4.2.4 Utveckling av BIM 
För att BIM-användningen i anläggningsbranschen ska öka krävs att det projekterade 
materialet helt utförs i 3D. Det ligger i vårt intresse att exempelvis information om 
terrass- respektive schaktbotten kan utläsas ur modellen och användas i ett 
massdisponeringsprogram säger Johan Lindsten.  
Vidare menar Johan Lindsten att det under lång tid varit entreprenören som agerat 
draglok i användandet av BIM. Sedan maskinstyrningen lanserades på marknaden har 
den haft en central roll i de flesta större anläggningsprojekt. Inom Svevia AC 
Linköpings mätgrupp är den vanligast förekommande typen av mätning sådan som 
sker med hjälp av GPS. Denna sker utifrån en 3D-modell som likt underlaget för 
maskinstyrning kan tas ur en BIM-modell, de välkomnar därför möjligheten att ta del 
av projektörens modell. 

Johan Lindsten är dock övertygad om att entreprenören är den aktör som är mest 
lämpad att driva utvecklingen av BIM framåt. Han framhåller dock vikten av att det 
hela sker i en takt som är hanterbar. Från Svevia AC Linköpings sida ser man gärna 
att BIM-användning till en början begränsas till en objektsbaserad 3D-modell. Detta 
då 3D-projektering länge använts i branschen och därmed är något man behärskar. Att 
tillföra ytterligare dimensioner i modellen är mer problematiskt och det är denna typ 
av avancerad BIM-användning man vill ska få växa fram succesivt.  
Vidare önskar man att ökat användande av BIM stimuleras genom ekonomiska 
incitament. 
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”Entreprenören kommer aldrig uppfylla mer än minsta möjliga kravbild, mer har man 
inte råd med.” 
Johan Lindsten, Mätchef, Svevia AC Linköping  

4.2.5 Hinder med BIM 
Johan Lindsten menar att BIM-modellens höga detaljrikedom likväl kan vara en 
belastning. Är detaljrikedomen för hög finns en risk att yrkesarbetarna inte 
ifrågasätter dess validitet. Han berättar att anläggningsarbeten  ofta är komplicerade 
och i bebyggda områden kan det vara svårt att veta vad som finns under jord. 
Inom Svevia finns en oro angående hur snabbt Trafikverket avser implementera BIM 
på den svenska anläggningsmarknaden. För egen del ser man enligt Johan Lindsten 
gärna att det hela sker stegvis så att den befintliga organisationen kan stärkas för att 
möta det nya arbetssätt BIM medför. 
Svevia AC Linköping arbetar enligt Johan Lindsten sedan tidigare till viss del med 
objektsorienterade modeller, program där ytterligare dimensioner kan infogas i 
modellen finns dessutom att tillgå. Däremot saknas samordnande kompetens som kan 
hålla modellerna uppdaterade och bidra med att tolka och bearbeta informationen för 
användning. 

Johan Lindstens erfarenhet är att Trafikverket överdriver fördelarna med 
totalentreprenader och att projektets förutsättningar bör styra valet av 
entreprenadform. Hans tidigare erfarenheter från totalentreprenader utförda åt just 
Trafikverket där erhållet underlag varit bristfälligt spär på tvivlen om att denna 
entreprenadform lämpar sig för implementering av ny och främmande teknik. 

4.3 Implementering av BIM 
Sofia Runesson, Projektchef, Svevia AC Linköping talar om att en avgörande del i 
implementeringen av ny teknik är vidareutveckling av humana resurser. Givet är att 
alla inblandade inte ska kunna allt BIM-relaterat i byggprocessens alla skeden, men de 
bör vara medvetna om att den information de skapar följer anläggningens livscykel. 

För att effekterna av BIM ska bli så stora så möjligt arbetar Trafikverket med 
standardisering av olika slag. Det handlar om att skapa, för marknaden, gemensamma 
begrepp, datamodeller och processer (Bilaga 2). Trafikverket arbetar även med 
ekonomiska incitament för att entreprenörerna snabbt ska applicera BIM i sina 
verksamheter (Olsson, 2015). De ekonomiska fördelarna är utformade enligt ett 
system som ger entreprenören ersättning efter vilken nivå denne använder BIM.  

Sofia Runesson, Projektchef vid Svevia AC Linköping vittnar om att de eventuella 
fördelar en implementering av BIM medför kommer upptäckas först då större delen 
av branschens aktörer gått ifrån dagens arbetsmetod och processtänk. Detta eftersom 
anläggningsprojekt involverar flera aktörer och arbetet blir mer lyckat då alla 
discipliner strävar mot samma mål. 

Enligt en studie gjord vid Aalto University är totalentreprenader en effektiv metod för 
att öka produktiviteten hos entreprenörer (Pakkala, 2011). Speciellt gynnsam är 
totalentreprenaden i sin förmåga att främja innovation, effektivitet och kundanpassade 
lösningar genom integration av projekterings- och byggfasen (Pakkala, 2011).  Just 
integrering av projekterings- och byggfasen är värdefullt för entreprenören i BIM-
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projekt, denne får då direkt och konstant tillgång till den projekterade modellen 
(Johan Lindsten, Mätchef, Svevia AC Linköping). 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Den svenska anläggningsmarknaden har länge karakteriserats av låg innovationsgrad 
och produktivitet. Detta har genererat låg konkurrens på marknaden, något som 
uppmärksammats av riksdagen (Produktivitetskommittén 2012). Regeringen har 
därför gett Trafikverket i uppdrag att agera draglok i implementeringen av BIM på 
den svenska anläggningsmarknaden. Förhoppningen är att detta i kombination med en 
förändrad och tydligare upphandlingsstrategi från Trafikverkets sida ska öka 
effektiviteten och produktiviteten i branschen (Statens Offentliga Utredningar 2009).  

Entreprenören Svevia AC Linköping har en delad syn på implementeringen av 
BIM. De ser vid tillfället för studien ingen egen vinning i att använda BIM men 
avser implementera tekniken i sin organisation för att kunna konkurrera om 
projekt (Johan Lindsten, Mätchef, Svevia AC Linköping). 

Att Svevia AC Linköping inte ser någon egen vinning i BIM beror främst på brister i 
den egna organisationen. De delar Trafikverkets ambition om att med hjälp av BIM 
minimera onödigt arbete och gläds åt att projekterat material ska finnas tillgängligt 
direkt i produktionen Johan Lindsten, Mätchef, Svevia AC Linköping). 

För att BIM ska få fäste på marknaden krävs att entreprenörer som Svevia ser de 
specifika fördelar som ges och väljer att implementera tekniken i sina processer. Det 
är upp till beställaren att skapa tillräckliga incitament för att göra BIM-projekt 
attraktiva (Statens Offentliga Utredningar 2009). Dessa incitament kan exempelvis 
vara ekonomiska (Olsson 2015), men även att utforma entreprenaden på ett för 
entreprenören attraktivt sätt skulle kunna öka BIM-användandet (Pakkala 2011). 
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5 Analys och resultat 

5.1 Analys 

5.1.1 Nuläge 
När Trafikverket talar om att implementera BIM på den svenska 
anläggningsmarknaden är det mot bakgrund av att viss användning redan existerar. 
Projektören använder sig av objektsorienterade modeller i sitt arbete samtidigt som 
entreprenören skapar egna modeller för maskinstyrning. Vad som däremot saknas är 
ett effektivt informationsutbyte mellan aktörer. Genom att använda en för projektet 
gemensam BIM-modell kommer resurskrävande dubbelarbete i projekteringsarbetet 
undvikas samtidigt som produktionen blir allt mer effektiv (Jongeling 2008). 
Sammantaget nyttjas idag de flesta funktioner i 3D-projektering så som visualisering, 
och arbetsberedning. Gällande 4D- och 5D-projektering samt mängdavtagning har 
försök gjorts med goda erfarenheter, tekniken har dock varit resurskrävande och svår 
för de inblandade.  

 
Bild 2. Schematisk bild över uppskattandet av arbetsbelastningen för BIM-verktygs 
respektive 2D-CAD-verktygs projektering. 

5.1.2 Framtida fördelar 
Beträffande BIM och dess framtida fördelar är det hela ett relativt kortsiktigt begrepp. 
Trafikverket önskar en snabb, men kontrollerad och effektiv, implementering och vad 
som beskrivs som framtidsutsikter kan vara verkligheter inom ett par år (Trafikverket 
2015). 
För entreprenören finns flera effektiviserande fördelar i fullskaliga BIM-projekt. 
Användandet av 4D- och 5D-BIM beskrivs enligt Johan Lindsten, Mätchef, Svevia 
AC Linköping som det verkligt tekniskt revolutionerande inom BIM-användning. 
Inom anläggningsbranschen är dock mängdavtagning en resurskrävande post som 
skulle kunna effektiviseras avsevärt vid användning av BIM. 

Att all information beträffande ett projekt samlas i en och samma modell underlättar 
dessutom återkoppling till tidigare erfarenheter. Något som är oerhört värdefullt för 
entreprenören vid upphandling av nya projekt.  
De verkligt stora fördelarna med BIM ger sig dock till känna i ett livscykelperspektiv 
och ligger därmed längre fram i tiden. 
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5.2 Hur kommer entreprenören påverkas av BIM? 
Genom att använda BIM kommer entreprenören effektivisera sina processer, öka i 
produktivitet och så småningom leverera bättre ekonomiska resultat (Trafikverket 
2014). BIM blir ett verktyg med vilket entreprenörerna i anläggningsbranschen 
närmar sig ett mer industriellt byggande. 

5.2.1 Upphandling 
Samtidigt som BIM skapar stora fördelar i produktionen finns det för entreprenören 
möjlighet att använda objektorienterade modeller även i upphandlingsskedet. Vid 
totalentreprenader kan exempelvis visualisering vara ett hjälpmedel med vilket 
entreprenören kan förmedla sina visioner. 

Genom samlandet av information i objektsorienterade modeller kan återkoppling till 
erfarenheter från tidigare projekt enkelt göras, något som tidigare varit svårt i och med 
spridd information. 

Genom att i projekt beställda av Trafikverket kan entreprenadföretagen arbeta för att 
integrera BIM i sina organisationer. Denna kompetens kan sedan användas för att 
upphandla mindre objekt från exempelvis kommun och privata aktörer. 

5.2.2 Produktion 
Implementeringen av BIM kommer ge entreprenören större utrymme att fokusera på 
produktionen. Genom visualisering, kollisionskontroll och samgranskning ska 
eventuella frågetecken rätas ut redan i projekteringsskedet.  

Då Trafikverket avser upphandla halva investeringsvolymen i form av 
totalentreprenader från och med 2018 kommer entreprenörens utrymme för kreativitet 
och innovation öka. I och med att entreprenören i en totalentreprenad svarar för 
tekniska lösningar (Trafikutskottet 2012) kan BIM bidra genom att förutse kostnader 
och visa på problem innan de uppstår. 

5.2.3 Förvaltning 
För entreprenörer där drift av vägar ingår i verksamheten kan den objektsorienterade 
modellen vara till fördel. 

Till BIM-modellen kan data beträffande när och i vilken omfattning drift och 
underhåll ska utföras. Särskilt i de fall då beställaren upphandlar underhåll och drift 
med funktionskrav kommer BIM vara ett för entreprenören viktigt verktyg 
(Produktivitetskommittén 2012).  

Genom löpande uppdatering av den digitala modellen i anläggningens 
förvaltningsskede kan ändringar såsom erfarenheter dokumenteras på ett och samma 
ställe. 

5.3 Hur kan BIM stärka entreprenörens organisation? 
Då Trafikverket ställer krav på användning av BIM i sina projekt bör entreprenörer 
som vill utföra arbeten åt denna beställare vända dessa krav till sin fördel.  Detta sker 
med fördel genom att se till den egna organisationen och se vilka resurser man har 
gentemot övriga aktörer (Porter, 1983). 
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5.3.1 Konkurrens 
Att Trafikverket ställer tydliga krav på användande av BIM i dess entreprenader ökar 
konkurrensen på den svenska anläggningsmarknaden. De aktörer som väljer att inte 
implementera BIM i sina processer kommer sålunda försvinna från de projekt 
Trafikverket upphandlar.  

Huruvida BIM endast kommer öka konkurrensen mellan befintliga aktörer eller 
dessutom fungera som en etableringsbarriär återstår att se. Klart är att entreprenörer 
som Svevia har ett digert arbete framför sig för att bygga upp en organisation som kan 
matcha de aktörer med större erfarenhetsfördelar. Gällande mindre aktörers förmåga 
att i framtiden konkurrera om projekt hos Trafikverket beror enligt Sofia Runesson, 
Projektchef, Svevia mycket på i vilken utsträckning BIM kommer krävas. Om man 
kommer kräva BIM i flera dimensioner även i mindre anläggningsprojekt kommer 
mindre aktörer troligtvis få svårt att konkurrera med de större aktörerna och de 
stordriftsfördelar dess organisationer innebär. 

Då Trafikverket avser implementera BIM med hjälp av attraktiva entreprenadformer 
som främjar innovation och produktivitet, så som totalentreprenader gör ökar 
konkurrensen ytterligare (Pakkala, 2011).  För att kunna konkurrera om trafikverkets 
projekt måste entreprenören därför trimma sin organisation på ett sådant sätt så att 
man framgångsrikt kan tävla om projekt. Möjligen kommer denna 
upphandlingsstrategi slå hårt mot de mindre aktörer som inte åtnjuter de 
stordriftsfördelar som kan vara till hjälp i totalentreprenader.   

För att bli en konkurrenskraftig aktör måste entreprenören ringa in sina styrkor 
respektive svagheter. Introduceringen av BIM på den svenska anläggningsmarknaden 
utgör såväl en möjlighet som ett hot mot dess aktörer. BIM kan mycket väl vara ett 
verktyg med vilket entreprenörer kan stärka sin ställning på en konkurrensutsatt 
marknad. Det är dock viktigt att inte fokusera enbart på de möjligheter BIM kan 
tänkas medföra utan, i enighet med Porter (1983), samtidigt utvärdera de befintliga 
styrkor respektive svagheter som finns inom organisationen. 

5.3.2 Resurser 
För att BIM ska kunna stärka entreprenörens organisation är det avgörande att 
företagets humanresurser utvecklas inom området. Vid implementering av ny teknik 
inom projektorienterade organisationer är därför ett starkt ledarskap att föredra.  
I och med att tid och ekonomi är centrala begrepp inom anläggningsprojekt är 
ambitionen att implementera ny teknik relativt låg om inte omedelbara fördelar kan 
påvisas. Enligt Holmberg (2013) är ett starkt ledarskap som ser de framtida fördelar 
ny teknik som BIM kan innebära är då en viktig resurs i arbetet för en lyckad 
implementering.  

Platschefen är traditionellt den som ansvarar för ekonomi och planering i projektet 
och är därför en lämplig nyckelperson i implementeringsarbetet hos entreprenören. 
Det är då dennes ansvar att skapa rätt förutsättningar för de som verkar i projektet. 
Att de inblandade i projektet erhåller den mjuk- och hårdvara som krävs för BIM är 
enkelt åtgärdat. Mer problematiskt är att skapa ett intresse bland medarbetare som 
förhåller sig skeptiskt till ny teknik.  
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Förslagsvis bör projektets inblandade introduceras för det nya arbetssätt som BIM 
medför stegvis. Genom att ge dem som verkar i produktionen tillgång till BIM-
modellen kan de själva orientera sig i visualiseringen och på så sätt integreras 
ytterligare i projektet. Att helt lämna invanda arbetssätt utgör dock en risk i och med 
att kvaliteten i produkten kan bli lidande när ny teknik tillämpas för första gången. 

5.4 Hur kan BIM integreras i projekten? 
För att på ett effektivt sätt integrera BIM i entreprenadprojekt måste entreprenören se 
de specifika fördelar användandet av BIM kan medföra. Sådana fördelar kan vara 
ekonomiska incitament eller en för entreprenören gynnsam utformning av projekt och 
entreprenadform.  

För entreprenören finns flera möjligheter till att effektivisera och öka produktiviteten i 
sitt arbete genom att tillämpa BIM. Det handlar främst om direkt och indirekt 
tidsbesparande åtgärder men även kvalitetshöjande effekter kan uppnås. 

Johan Lindsten, Mätchef, Svevia AC Linköping menar att mätteknikern oftast är den i 
projektet som är mest van vid arbete i projekteringsmodeller och därför är det lämpligt 
att påbörja integrering av BIM i de delar denne ansvarar för, exempelvis 
maskinstyrning och mängdavtagning. 

5.4.1 Maskinstyrning 
Då maskinstyrning redan används i de flesta anläggningsprojekt är detta en naturlig 
inkörsport vid implementering av BIM.  

Genom att projektören framarbetar en 3D-modell kan entreprenören direkt använda 
den som underlag för maskinstyrning. Tidigare har entreprenören manuellt tagit fram 
modeller, något som varit tidskrävande och kombinerat med hög felfrekvens.  

5.4.2 Mängdavtagning 
Vidare ses enligt Johan Lindsten, Mätchef, Svevia AC Linköping mängdberäkningar 
som en naturlig fortsättning av BIM då projektets massor redan finns tillgängliga i 
modellen.  

Genom att mängdavtagning sker ur en BIM-modell kan byggprocessen optimeras. 
Detta ger en överblick över vart besparingar kan göras och bättre lösningar samt 
snabbare analyser möjliggörs. Vid manuell mängdavtagning innebär justeringar 
sannolikt att hela kalkylen måste göras om, något som kräver stora resurser. Kan 
kalkylen kopplas direkt till BIM-modellen syns i realtid kostnadsförändringar vid byte 
av exempelvis material eller geometri. 

5.4.3 Arbetsberedning 
Genom arbetsberedning skapas förutsättningar för att arbetet ska kunna utföras i tid 
och enligt kontraktshandlingarna. Här finns flera fördelar med BIM, dels genom att 
koppla tidplanen till modellen samt genom visualisering förebygga missförstånd.  
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Vid 4D-projektering kopplas tidsplanen till en 3D-modell och blir därmed lättare att 
visualisera. Detta ger även kunskap om vart olika komponenter befinner sig vid en 
viss tidpunkt (Jongeling, 2008). Om objekten i modellen dessutom sammankopplas 
geometriskt går det visualisera materialflödet över tid. Genom att tillföra kostnad som 
ytterligare en dimension kan man enkelt avgöra vad förändringar i projektet får för 
ekonomiska konsekvenser. 
Att visualisera hela produktionsfasen är dock resurskrävande i form av tid och pengar 
och fokus bör därför ligga på att förtydliga moment som är förknippade med stora 
risker eller svåra att hantera. 

5.5 Koppling till målet 
Genom att ta till sig de krav Trafikverket ställer på användning av BIM i dess projekt 
kan entreprenören skapa förutsättningar för ett mer industriellt byggande. Detta 
kommer medföra högre produktivitet och minskade kostnader. Då BIM bygger på ett 
livscykeltänk kommer samtliga delar i entreprenörens organisation i någon mening 
beröras. För att vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden är det nödvändigt att 
implementera BIM i den egna organisationen. Detta görs med fördel genom att se till 
sina befintliga styrkor och utveckla en strategi för hur BIM kan förbättra dessa 
ytterligare. Det finns en mängd olika områden i anläggningsbranschen inom vilka 
BIM kan bidra. För entreprenören är dock produktionen i fokus och då utmärker sig 
BIM genom att vara tidsoptimerande samt förutse potentiella problem.  

Sammantagningsvis kommer BIM innebära en omställning för entreprenören, de 
investeringar i bland annat kompetens som inledningsvis krävs kommer leda till höjd 
produktivitet och bättre resultat. BIM är tänkt att förbättra kommunikationen mellan 
aktörer men bör likväl bidra till bättre och tydligare kommunikation inom den egna 
organisationen vilket kommer motivera medarbetare.  
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6 Diskussion och slutsatser 
Detta kapitel omfattar en presentation angående rapportens resultat och en diskussion 
kring valt ämnesområde. Detta inkluderar egna slutsatser och tankar som ger en grund 
för eventuell fortsatt forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Målet med rapporten var att analysera hur Trafikverkets krav på användandet av BIM 
i sina projekt kommer påverka entreprenörerna. Detta har åstadkommits genom att 
besvara de tre frågeställningarna.  

I studien presenteras att entreprenören med hjälp av BIM kan skapa förutsättningar för 
ett mer industriellt byggande med högre produktivitet och minskade kostnader som 
följd, vilket ligger i linje med vad Statens Offentliga Utredningar (2012) redovisar. Då 
BIM bygger på ett livscykeltänk kommer samtliga delar av entreprenörens 
organisation påverkas och en kompetensutveckling hos humankapitalet erfordras. 
Genom att nyttja BIM kommer entreprenörens kommunikation med övriga aktörer 
förbättras i och med det ständiga informationsflöde som enligt Granroth (2011) 
uppstår samtidigt minskas informationsglapp inom den egna organisationen. För att 
uppnå en lyckad implementering av BIM i projekten bör denna ske stegvis, 
förslagsvis med början hos de med vana av att hantera liknande modeller. Avgörande 
för sagda implementering är, likt vad Holmberg (2013) presenterar i sin studie, ett 
starkt ledarskap som kan se de specifika fördelar BIM kan medföra i projekten.  

I studien undersöks beställarens kravbild och bakgrunden till denna, samtidigt ges 
entreprenören möjlighet att beskriva sina ambitioner angående BIM. Att analysen tar 
stöd i empiri som samlats in från både beställare och entreprenör ger resultatet god 
trovärdighet. 

För att uppnå än högre validitet bör studien innefattat företag med annan typ av 
organisation. Företag som även verkar inom husbyggnadsbranschen, där BIM-
användandet är mer utbrett, kan tänkas ha andra förutsättningar för implementering av 
BIM. Även mindre aktörers inställning till Trafikverkets krav på BIM-användning och 
hur de tror dessa inverkar på marknaden hade varit av intresse. 

Svevia AB ses av författaren som en lämplig samarbetspartner i studien då det är en 
renodlad anläggningsentreprenör som i högsta grad berörs av vilken inriktning 
Trafikverket väljer. Det är dessutom en aktör med en organisation som har möjlighet 
att bära de extra omkostnader i form av kompetens en implementering av BIM 
innebär. 

Något som tillfört ytterligare erfarenhet till studien är besök vid arbetsplatser där BIM 
används i produktionen. Det hade varit av intresse att se de teoretiska fördelarna med 
BIM realiseras alternativt nedskriva effekterna av BIM-implementering i 
produktionen. 

6.2 Metoddiskussion 
De intervjuer som kombinerats med dokumentanalyser och egna observationer har 
genererat en data som varit enkel att bearbeta. Intervjustudien kunde dock breddats 
något för att ge ytterligare mångtydighet och komplexitet.  
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En semistrukturerad intervju öppnar för möjligheten att vidareutveckla och 
omformulera sina frågor. Dessvärre kan reliabiliteten sänkas något vid exempelvis 
ledande frågor, något som ofta förekommer i fall, likt detta, där intervjuaren är 
oerfaren. Den information som erhållits har dock stämts av med litteratur och 
befintliga studier vilka har bekräftat informanternas yttranden. 

Att använda observationer och återkoppla till egna erfarenheter har gett författaren 
förbättrade möjligheter i framförallt analyskapitlet. Genom att återkoppla till egna 
erfarenheter har författaren enklare kunnat bedöma vilka möjligheter BIM kan införa i 
produktionen. 

6.3 Begränsningar 
Genom att utförliga intervjuer endast skett med medarbetare vid Svevia AB finns 
inget som garanterar att studien kan appliceras på andra entreprenadföretag. Det är 
fullt möjligt att dessa ligger i framkant alternativt en bit efter Svevia AB i arbetet med 
att implementera BIM i sina organisationer.  

Studien har dessutom ett tydligt teoretiskt fokus och ett besök i produktionen på ett 
BIM-projekt hade kunnat göra studien mer verklighetsförankrad. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
• BIM är ett verktyg med vilket man avser effektivisera och höja produktiviteten 

på anläggningsmarknaden. 
• Gemensamma standarder för filformat är nödvändigt för en fungerande 

implementering. 
• Då BIM bygger på ett livscykeltänk och ständiga informationsutbyten mellan 

aktörer bör samtliga medarbetare i organisationen ha någon slags kompetens 
inom BIM. 

• Entreprenören bör se till styrkorna i sin organisation och med hjälp av BIM 
förbättra dessa samtidigt som man tillför kompetens inom organisationens 
svagare delar. 

• Implementeringen bör hos entreprenören starta där BIM redan i viss mening 
förekommer, exempelvis maskinstyrning. 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 
För att kunna driva utvecklingen av BIM framåt krävs belägg för att de teoretiska 
fördelar som ofta lyfts fram faktiskt uppnås. 

En intressant frågeställning är vid vilken projektstorlek BIM blir kostnadseffektivt. 
Det vill säga vid vilken storlek ett projekt ensamt kan bära de kostnader i form av 
utbildning, utrustning, ökad projektering ett BIM-användande medför.
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Intervjufrågor.	  

Vad har anläggningsbranschen för nytta av BIM och vad har varje aktör för 
nytta av BIM? 

Vilka driver BIM framåt? 

Vad behöver man utveckla i sitt BIM-användnade? 

Vad vill Trafikverket ha av de olika aktörerna? 

Vad för Trafikverket för dialog med aktörerna? 

Vilken är er definition av BIM? 

Hur ser er arbetssituation ut idag? I vilken grad används BIM? 

Hur ser ni på det material ni erhåller av föregående aktör samt det material ni 
lämnar vidare till nästa aktör? 

Vilka nyttor ser ni med BIM? 

Hur bör utvecklingen av BIM ske? 

Hur kan BIM knyta aktörerna närmare varandra? 

Har du tidigare arbetat i ett BIM-projekt? 

Om du tidigare arbetat i ett BIM-projekt, vad har varit bra och vad har varit 
mindre bra? 

Vilka är de vanligast förekommande problemen du stöter på i produktionen? 
Beskriv gärna! 

Skulle dessa problem kunna lösas med hjälp av BIM? 

Hur skulle dessa lösningar utformas? 

Skulle BIM kunna hjälpa dig i produktionen?  

När kommer BIM in i processen? 
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Används BIM i alla projekt? 

Används 3D i produktionen eller är det bara 2D? 

Vad anser ni om 4D och 5D?  
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