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Abstract 
Purpose: BIM has the potential to reduce the number of design errors in construction 
projects. Possibilities to change parts at a later stage, as well as better opportunities to 
which the designer himself can detect if anything wrong has been done. The possibility 
to discover faults easier and with better opportunities for changes should lead to the 
defects related to design errors in production decreases. The introduction of BIM in a 
firm may be costly and clear evidence that the design errors decreased by BIM has not 
been found. The goal of the work is to find out whether the introduction of BIM in the 
design stage in construction has led to fewer defects related to design errors in the 
production stage. 
 
Method: In order to achieve the target set has interviews with designers at two 
consulting companies been implemented. This is to find out how the methods of the 
designing has become more BIM-based. A document analysis has been carried out on 
the lists of defects and changes from eleven different engineering projects of varying 
size. These documents come from two large contractors in Sweden. 
 
Findings: The deisgners interviewed describe the methods for designing roads and 
facilities have gone on to become more BIM-based. Having previously designed in 2D 
CAD it has gone over more to the 3D models. In the 3D software it is also possible to 
add different models to the same file and check for any errors between them. To check 
itself has also become easier than when the designing was done in 2D CAD. The lists 
of changes and defects also shows that the amount of the defects related to design errors 
was reduced significantly compared to how it looked in a study conducted in 1999 and 
mentioned in a study from 2014. 
 
Implications: The introduction of BIM in the design has led to the defects related to 
design errors out in production has fallen. This would be of interest to companies 
thinking of introducing BIM in their organization but have not yet seen the benefits that 
BIM brings. 
 
Limitations: The thesis is relevant to both designers and contractors in civil 
engineering. This is when the work has been focused more towards the road and facility 
than designing of houses. Designers and entrepreneurs from different companies in 
different parts of Sweden have contributed to the collection of data, which means that 
the results can be assumed to be general. Contact with more companies from more 
places in Sweden had definitely been able to make the results even more generally. 
  
Keywords: BIM, design, changes, design errors
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Sammanfattning 
Syfte: BIM har potentialen att minska antalet projekteringsfel i anläggningsprojekt. 
Möjligheter att ändra delar i ett senare skede samt bättre möjligheter att som projektör 
själv upptäcka eventuella fel man gjort. Upptäcks fel enklare och med bättre möjligheter 
för ändringar bör därför leda till att ÄTA-arbetena i produktionen minskar. Att införa 
BIM på ett företag kan dock vara kostsamt och tydliga bevis på att projekteringsfelen 
minskat med BIM har inte kunnat hittas. Målet med arbetet var att ta reda på om 
införandet av BIM i projekteringsskedet vid anläggningsarbeten har lett till färre ÄTA-
arbeten relaterade till projekteringsfel ute i produktionsskedet.  
 
Metod: För att uppnå det mål som satts har intervjuer med projektörer på två 
konsultföretag genomförts. Detta för att ta reda på hur metoderna för att projektera blivit 
mer BIM-baserade. En dokumentanalys har sedan genomförts på ÄTA-listor från elva 
olika anläggningsprojekt i varierande storlek. Dessa dokument kommer från två större 
entreprenadföretag i Sverige. 
 
Resultat: De projektörer som intervjuats beskriver att metoderna för att projektera 
vägar och anläggningar har gått mot att bli mer BIM-baserat. Från att tidigare ha 
projekterat i 2D-CAD har man gått över mer till 3D-modeller. I programmen med 3D 
finns även möjligheter att lägga in olika modeller i samma fil och kontrollera eventuella 
fel. Att kontrollera sig själv har även det blivit enklare jämfört med när projektering 
genomfördes i 2D-CAD. ÄTA-listorna visar även de att mängden ÄTA-arbeten 
relaterade till projekteringsfel minskat betydligt jämfört med hur det såg ut i en studie 
genomförd 1999 som även nämns i en studie genomförd 2014. 
 
Konsekvenser: Införandet av BIM i projekteringen har lett till att ÄTA-arbetena ute i 
produktionen har minskat. Detta skulle kunna intressera företag som funderat på att 
införa BIM i sin organisation men som ännu inte sett nyttan och de fördelar som BIM 
för med sig.  
 
Begränsningar: Examensarbetet är relevant för både projektörer och entreprenörer 
inom anläggningsbranschen. Detta då arbetet har koncentrerats mer mot väg och 
anläggning än mot hus. Projektörer och entreprenörer från olika företag i olika delar av 
Sverige har bidragit till datainsamlingen vilket gör att resultatet kan antas vara generellt. 
Kontakt med fler företag från fler platser i Sverige hade definitivt kunnat göra resultatet 
än mer generellt. 
 
Nyckelord: BIM, projektering, ÄTA-arbeten, projekteringsfel.  
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1 Inledning 
Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan på Jönköping University. 
Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och är gjort inom huvudområdet byggnadsteknik. 
Examensarbetet är en del av ett treårigt högskoleingenjörsprogram med inriktning mot 
Väg- och Vattenbyggnadsteknik. Ämnet som rapporten fokuserar på är BIM (Building 
Information Modelling) i projektering och anläggningsproduktion. 

1.1 Bakgrund 
BIM sägs vara framtiden inom byggbranschen, från att varje projektör projekterar sina 
delar av ett projekt var för sig ska alla istället kunna integreras i en och samma 3D 
modell. Denna modell syftar inte bara till att plocka ut ritningar som skall användas i 
produktionen utan den kan även användas till bland annat simulering av kollisioner av 
element i ett byggnadsverk (Autodesk, 2016). Genom de kontroller som kan göras i de 
olika programmen kan projektörerna göra ett mer färdigt och kontrollerat underlag som 
senare används i produktionen. Modellen kan även användas som ett sätt att visualisera 
ett framtida byggnadsverk (Autodesk, 2016). Detta kan vara fördelaktigt att använda 
vis exempelvis samråd eller utställningar för att få invånare i en kommun att få en 
förståelse om hur ett område kommer se ut efter att man byggt färdigt.   
 
Arbetssättet BIM innebär även att olika parter i ett projekt kan kommunicera och dela 
information på ett annat sätt än vad de kunnat göra tidigare (Tekla, 2016). De som 
projekterar kan göra det i samma modell och genom modellen dela med sig av 
eventuella problem och lösningar som uppstår under projektets gång. Detta istället för 
att telefonsamtal och skickande av ritningar etc. ska behövas. Genom BIM-modellen är 
allt sammankopplat och alla kan se vad de andra arbetar med. ÄTA arbeten definieras 
enligt Andersson och Hedberg (2013) som "Ändringsarbete, Tilläggsarbete som står i 
omedelbart samband med kontraktsarbetena och som inte är av väsentligt annan natur 
än dessa, samt Avgående arbete." 
 
Dessa ÄTA- arbeten kan delas in i två huvudkategorier, som är mycket viktiga att hålla 
koll på. Det kan vara antingen arbeten som är beställaren ber om eller som kan härledas 
till att förhållandena enligt avtalet mellan beställare och entreprenör inte 
överensstämmer med verkliga förhållanden. De ÄTA-arbeten som härleds till 
skillnader i förhållandena beror enligt Andersson och Hedberg (2013) till största del på 
fel i projekteringen. 

1.2 Problembeskrivning 
BIM är ett väletablerat arbetssätt vid projektering av vertikala byggnadsverk, som 
bostäder och kontor (Fanning, Clevenger, Ozbek & Mahmoud, 2015). Det är dock inte 
lika vedertaget och testat vid horisontellt byggande som till exempel vägar och broar 
(Fanning et al., 2015). Att projektera i BIM har dock potentialen att reducera antalet 
projekteringsfel (Johansson, Linderoth & Granath, 2014). Ett argument som ofta 
används negativt mot BIM är att projekteringen tar lägre tid än traditionell projektering 
men att antalet projekteringsfel bör minska (Linderoth, 2013). Andersson och Hedberg 
(2013) skriver samtidigt att en stor del av antalet ÄTA-arbeten som inte beror på att 
beställaren bestämt sig för en ändring kan härledas till att projekteringen har varit 
bristfällig. Enligt Johansson et al. (2014) som refererat till en äldre studie gjord av 
Josephsson och Hammarlund år 1999 stod projekteringsfelen för 26% av samtliga 
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felkostnader i byggprojekt. De refererar dock inte till några projekt genomförda under 
2000-talet, vilket är av intresse att studera. 
 
Reduceras antalet projekteringsfel bör rimligen antalet ÄTA-arbeten relaterade till 
dessa minska, vilket i sin tur bör leda till att kostnaderna för ÄTA-arbeten minskar. 
Detta kan användas som incitament för att införa BIM på ett företag då högre kostnader 
kan förväntas i början av implementeringsprocessen (Fanning et al., 2015). I vissa fall 
kan uppemot 70% av de negativa kostnaderna i ett BIM-projekt vara relaterade till 
själva implementeringen (Fanning et al., 2015). Om företag skall intressera sig för att 
göra dessa investeringar behöver siffror på att detta kommer göra skillnad till det bättre 
pressenteras, även om kostnaderna till en början kommer bli större.  
  
Ett problem som en chef för projekt och utveckling på ett kommunalt VA-bolag i 
Västsverige pratade om var att när exempelvis villakvarter projekterades förr av olika 
projektörer kunde höjdsättningar bli ganska problematiska. Först projekterade VA sina 
ledningar utefter befintliga markhöjder, detta för att få ner ledningar på de djup som 
krävs för att få frostfritt etc. När de som projekterade tomter och gator sedan tog över 
bestämdes ofta att gator och tomter skulle ligga betydligt högre än befintlig mark. Detta 
medförde att när området var färdigbyggt och en eventuell vattenläcka uppstod 
behövdes mycket större och djupare schakter än om projektering av VA och väg skett 
på ett BIM-baserat sätt. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att ta reda på om införandet av BIM i projekteringsskedet vid 
anläggningsarbeten har lett till färre ÄTA-arbeten relaterade till projekteringsfel ute i 
produktionen.  
 
Frågeställningar:  

§ Hur har metoderna för att projektera anläggningar blivit mer BIM-baserade 
i förhållande till 2D-CAD? 

§ Hur har mängden ÄTA-arbeten relaterade till projekteringsfel förändrats i 
förhållande till övriga ÄTA-arbeten? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet kommer enbart att gälla för projektering och produktion av anläggningsarbeten. 
Vad som också enbart kommer undersökas i detta läge är om antalet ÄTA-arbeten 
förändrats, inga ekonomiska aspekter kommer att tas hänsyn till. 

1.5 Disposition 
Rapporten är, utöver detta inledande kapitel, indelad i ytterligare fem kapitel:  
 

§ Metod och genomförande  
§ Teoretiskt ramverk  
§ Empiri  
§ Analys och resultat  
§ Diskussion och slutsatser  

 

I metod och genomförande beskrivs de metoder som kommer användas för att samla in 
data samt hur det generella genomförandet av arbetet kommer att gå till.  
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Kapitlet om teoretiskt ramverk beskrivs det identifierade problemet med ÄTA-arbeten 
i förhållande till projekteringsmetod. I kapitlet ges även kopplingar mellan 
utvalda vetenskapliga referenser och det identifierade problemet.  
Under kapitlet empiri redovisas det råa data som samlats in, i detta fall vad som sagts i 
intervjuer och vad som kommit fram ur de dokumentanalyser som genomförts.  
 
I kapitlet analys och resultat analyseras empirin ur kapitel fyra och ställs i relation till 
det teoretiska ramverket i kapitel tre. Denna analys leder fram till resultatet på arbetet.  
 
Kapitlet diskussion och slutsatser tar upp resultatet, hur resultatet ska tolkas och 
om med andra metoder kommit fram till andra resultat på givna frågeställningar. Det 
som beskrivs är dels en resultatdiskussion och en metoddiskussion. Förslag 
på framtida forskning redovisas även i detta kapitel.
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2 Metod och genomförande 
Metoderna som användes till rapporten var intervju, dokumentanalys och 
litteraturstudie. För att stärka metoderna lånades forskningslitteratur för att besvara 
frågeställningarna på ett vetenskapligt arbetssätt. Då den första frågeställningen inriktar 
sig på hur projektörer upplever implementeringen av BIM i sitt arbete så ansågs 
intervjuer vara den bästa metoden. 
 
Intervjuerna genomfördes med personer som arbetat med projekt där äldre metoder, i 
detta fall 2D-CAD, använts och projekt där BIM har använts. Forskningen som bedrevs 
i arbetet var kvalitativ, vilket innebär att datainsamlingsmetoder användes till att samla 
in empiri i praktiken (Blomqvist & Hallin, 2015). Med den första metoden intervjuer 
inhämtades empiri från projektörer som arbetat med äldre projekteringsmetoder och 
som arbetat med BIM-projektering. Den andra metoden dokumentanalys användes för 
att samla in och undersöka ÄTA-listor efter arbeten som kunde relateras till 
projekteringsfel. 
 
Genomförandet av båda metoderna tog fyra veckor (V.12 - V.16). Insamlad empiri 
användes till att besvara frågeställningarna från kapitel 1.3. Metoden litteraturstudie 
användes under hela arbetets gång för att ta fram underlag till intervjuer och analys. 
Efter den tid det tog att inhämta all empiri och teori analyserades resultatet och 
sammanställdes i de senare kapitlen. 

2.1  Undersökningsstrategi 
Examensarbetet bedrevs som en kvalitativ studie, vilket innebar att respondenterna från 
intervjuerna valdes ut med hänsyn till deras erfarenhet och ÄTA-listorna analyserades 
direkt efter ÄTA-arbeten som kunde relateras till projekteringsfel. En kvalitativ studie 
var att föredra gentemot en kvantitativ då följdfrågor och liknande kunde ställas för att 
få en bra empiri att analysera mot det teoretiska ramverket.  
 
Metoden intervjuer är en vanlig datainsamlingsmetod hos kvalitativa studier enligt 
Blomkvist & Hallin (2015) och metoden tillämpades då i detta arbete. Indirekt är 
dokumentanalys inte en kvalitativ metod, utan kan användas i både kvantitativa och 
kvalitativa studier. I detta examensarbete analyserades elva projekt efter specifika 
ÄTA-arbeten för att ge konkret empiri. Projektörerna som intervjuades valdes ut med 
hänsyn till deras erfarenheter och ÄTA-listorna analyserades endast efter ÄTA-arbeten 
som kunde relateras till projekteringsfel.  
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2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

I detta delkapitel redovisas vilka metoder som använts för att besvara de två givna 
frågeställningarna. Kopplingen mellan metoder och frågeställningar visas även i figur 
1 nedan. 

 
Figur 1: Koppling mellan metoder och frågeställningar 

2.2.1 Hur har metoderna för att projektera anläggningar blivit mer BIM-
baserade i förhållande till 2D-CAD? 
För att besvara frågeställningen användes intervjuer. Genom att intervjua personer som 
varit inblandade i projektering där BIM har implementerats så kunde kvalitativ data 
inhämtas och användas till arbetet. Samtliga respondenter förutsattes ha egna 
erfarenheter av BIM och deras information användes till att forma slutsatsen. Målet 
med intervjuerna var att förstå hur införandet av BIM har förändrat deras arbete, svaren 
förutsattes vara kvalitativ data som kunde användas (Josselson, 2013). Intervjuer ansågs 
vara det bästa alternativet för att besvara frågeställningen. Frågeställningen riktades till 
projektörer och besvarades bäst genom en deltagande intervju istället för att använda 
fallstudier etc. i en kvantitativ studie. De negativa sidor med intervjuerna var att det inte 
alltid var lätt för respondenterna att komma ihåg specifika projekt och projekteringsfel, 
de hade dock en bild av hur projekteringsfelen förändrats generellt. Det ansågs dock 
mer pålitligt att bedriva en kvalitativ studie och använda dessa datainsamlingsmetoder 
istället för att driva en kvantitativ studie. För att öka kvalitén på intervjuerna tillämpades 
litteraturstudie för att forma intervjufrågorna och för att tolka svaren. 

2.2.2 Hur har mängden ÄTA-arbeten relaterade till projekteringsfel 
förändrats i förhållande till övriga ÄTA-arbeten? 
Frågeställningen besvarades genom att använda dokumentanalys som metod. ÄTA-
listorna från de två större entreprenadföretagen analyserades för ÄTA-arbeten som 
kunde relateras till projekteringsfel. Den insamlade empirin från metoden kunde 
användas för att besvara frågeställningen. Alternativet hade kunnat vara att genomföra 
en kvantitativ analys och undersöka statistik på ÄTA-arbeten, men rapporten inriktar 
sig på kvalitativ data som ansågs mer relevant. Dokumentanalys ansågs vara den 
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effektivaste metoden för att besvara frågeställningen istället för att genomföra 
intervjuer eller liknande. Det ansågs vara en mer lämplig metod, då intervjuer blir svårt 
för att få fram ett konkret svar.  
 
Den tredje metoden litteraturstudie användes kontinuerligt för att ta fram underlag till 
de tidigare två metoderna. För att validiteten och reliabiliteten skulle öka hos metoderna 
behövdes relevanta artiklar som inhämtades från databaser och tidskrifter. Detta stärkte 
de då kvalitén på insamlad empiri. Litteraturstudie som metodval kändes då självklart 
för att inhämta underlag istället för att tillämpa andra kvantitativa metoder i detta arbete. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Arbetet genomfördes med hjälp av kvalitativa metoder. Tre metoder tillämpades: 
Intervjuer, Dokumentanalys och Litteraturstudie. 

2.3.1 Intervjuer 
Intervjuerna genomfördes som ”halvstrukturerade intervjuer”, som enligt Gillham 
(2008) innebär att likadana frågor ställs till varje respondent, och kan eventuellt leda in 
på följdfrågor beroende på svar och erfarenheter som respondenten har. Frågorna 
förberedes med hjälp av inläsning av material från litteraturstudien som var relevant till 
frågeställningarna, och utformades för att respondenten skulle kunna ge så utförliga 
svar som möjligt. Intervjuerna spelades in och sammanställdes i dokument som sedan 
skickades på e-post till respondenterna. Detta för att öka validiteten och reliabiliteten 
samt för att undvika missförstånd. Enligt Josselson (2013) skulle en intervjurelation 
som bygger på respekt och mottaglighet inledas för att både respondenterna och 
intervjuarna skulle känna sig bekväma. Genom öppna frågor som inte riktade sig till ”ja 
och nej” svar fanns det större chans att mer intressant information kunde inhämtas från 
respondenterna (Josselson, 2013). Insamlad empiri från intervjuerna sammanställdes 
sedan i rapporten för utformning av analys och slutsats. Empirin analyserades också 
med hänsyn till frågeställningarna för rätt tillämpning (Davies, 2007). 

2.3.2  Litteraturstudie 
Under hela arbetets gång tillämpades metoden litteraturstudie. Data inhämtades 
kontinuerligt under hela arbetets gång för att fylla på med relevant teori till 
förberedelser av intervjuer och analys. För att metoden skulle bli effektiv överinlästes 
ämnet som enligt Blomqvist & Hallin, (2015) var det effektivaste sättet för att bli bra 
insatt. Det skulle då bli enklare att identifiera relevanta artiklar/publikationer samt bli 
enklare att analysera insamlad teori och empiri. Databserna som användes var 
ScienceDirect, Scopus, Taylor & Francis, SpringerLink och DiVA. Sökord som 
användes var: “Building Information Model”, “design error”, “BIM” och “defects”. 

2.3.3  Dokumentanalys 
För att hitta och analysera ÄTA-arbetena i dokumenten från de två större 
entreprenadföretagen i Sverige tillämpades metoden dokumentanalys. Metoden innebar 
att ÄTA-arbeten ifrån dokumenten analyserades och sammanställdes i en tabell som 
kunde användas till att besvara den andra frågeställningen. Tabellen användes för att 
särskilja ÄTA-arbeten som uppkommit av övriga fel och ÄTA-arbeten som uppkommit 
av projekteringsfel. Innan metoden tillämpades gjordes en avgränsning för att få mer 
relevant resultat (Davies, 2007). Arbetet inriktar sig till anläggningsarbeten, och 
därefter antalet ÄTA-arbeten kopplade till de projekten. Med hjälp av avgränsningen 
så kunde relevant data identifieras enklare, detta sparade in tid som utnyttjades till andra 
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delar (Davies, 2007). Dokumentanalys ansågs då vara den mest effektiva metoden att 
tillämpa till rapporten för besvarandet av den andra frågeställningen. 

2.4  Arbetsgång 
Problemet togs fram genom kontakt med en BIM-tekniker hos en ledande norsk 
byggentreprenör som hjälpte till att diskutera fram frågeställningen. Efter att inriktning 
och frågeställningar bestämts inleddes en litteraturstudie som skulle hjälpa till att stärka 
bedriven teori. Artiklar och publikationer inhämtades med relevant information och 
skulle komma att analyseras mot insamlad empiri från intervjuer. All insamlad teori 
sattes in i de teoretiska ramverket, som låg till grund för hela examensarbetet. Med tiden 
fylldes rapporten på med mer relevanta artiklar och publikationer som stärkte teorin. 

Efter en viss tid av insamling med relevant information inleddes intervjuerna med 
frågor som tagits fram med hjälp av insamlad information. Strukturen på intervjuerna 
byggdes upp enligt Gillham (2008) med den “halvstrukturerade intervjun”, vilket 
innebar att en samling förberedda frågor ställdes till respondenterna och kunde leda till 
följdfrågor beroende på deras svar och erfarenhet. Intervjuerna genomfördes med sex 
väg- och VA projektörer från två olika företag, varav intervjuer genomfördes på två 
lokalkontor hos det ena företaget. Dessa projektörer valdes ut då de dagligen arbetar 
inom de områden som examensarbetet fokuserar på samt att de har erfarenhet av både 
2D-CAD och BIM. Intervjuerna gjordes både i grupp och enskilt, de spelades in och 
sammanställdes i dokument som vidarebefordrades till respondenterna via e-post. 

Listor på utförda ÄTA-arbeten inhämtades från två större entreprenadföretag i Sverige, 
som undersöktes och sammanfattades i en tabell. Från listorna undersöktes det endast 
efter specifika utvalda ÄTA-arbeten som kunde relateras till projekteringsfel, och med 
den avgränsningen delades tabellen upp i kolumner med ÄTA-arbeten relaterade till 
projekteringsfel och ÄTA-arbeten som berodde på övriga fel. 

Därefter analyserades både teori och empiri mot varandra och utformade kapitel 5. 
Varje frågeställning analyserades för sig och empirin ställdes mot teorin i hos 
respektive. Efter slutförd analys inleddes kapitel 6 där metoderna och resultatet 
diskuterades. 

2.5  Trovärdighet 
Metoderna som valdes till arbetet förutsattes ha både hög reliabilitet och validitet. 
Blomqvist & Hallin (2015) tar upp att hög validitet förutsätter hög reliabilitet, men inte 
tvärtom. Termerna användes till att bedöma kvaliteten på insamlingsmetoderna 
(Blomqvist & Hallin, 2015). För metoden intervjuer ansågs validiteten och reliabiliteten 
vara hög. För att se till att kvaliteten hos metoden och svaren skulle vara hög gjordes 
ett antal åtgärder. För att svaren skulle bli mer trovärdiga skickades en sammanställning 
av intervjuerna iväg till respondenterna för granskning. Detta för att inga 
missuppfattningar skulle uppstå i empirin. Dokumentanalysen ansågs också ha hög 
validitet och reliabilitet. Metodvalen till den andra frågeställningen upplevdes ganska 
självklara med hänsyn till hur den var formulerad. Med dokumentanalys kunde 
frågeställningen i princip besvaras direkt. Litteraturstudie ansågs ha samma 
förutsättningar som tidigare metoder, och kändes som ett självklart val för att stärka 
metoderna i sin helhet. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Under detta kapitel beskrivs teorier och tidigare forskning som gjorts inom områdena 
BIM och ÄTA-arbeten. Detta ramverk ger förutsättningar att svara på de 
frågeställningar som givits i kapitel 1.3. Kapitlet kommer att ge en inblick i hur BIM 
som metod fungerar, hur arbetet med ÄTA fungerar samt de samband som kunnat ses 
mellan dessa två. 

3.1  Koppling mellan frågeställningar och teori 
De teorier som presenteras nedan ger möjligheter att besvara de givna 
frågeställningarna i kapitel 1, samt analysera potentialen med BIM-projektering som 
metod för att minska antalet ÄTA-arbeten inom anläggningsproduktion. I figur 2 nedan 
visas hur teorierna kopplas till frågeställningarna. 

 
Figur 2: Koppling mellan teorier och frågeställningar. 

3.2  Vad är BIM och vilka möjligheter finns? 
Definitionen av BIM är enligt Jongeling (2008) ett arbetssätt där en 3D-modell används 
för att beskriva en byggnad eller en anläggning. Att definiera BIM som enbart 3D-
modellering är dock inte korrekt enligt Jongeling (2008). Skillnaden mellan en BIM-
modell och en traditionell 3D-modell är att BIM-modellen är uppbyggd av objekt 
snarare än linjer. Till dessa objekt knyts sedan information som material, mängd och 
placering i byggnaden/anläggningen. Dessa objekt kan vara exempelvis väggar i hus 
eller VA-ledningar i ett anläggningsprojekt. Jongeling (2008) beskriver även att 
arbetsinsatsen med BIM är högre i början av ett projekt men att det längre in i 
projekteringen blir en lägre arbetsinsats jämfört med 2D-CAD. Insatserna för att ändra 
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saker i ett sent skede av projekteringen är även den lägre med BIM jämfört med 2D-
CAD. I Figur 3 nedan illustreras arbetsinsatsen med BIM jämfört med arbetsinsatsen i 
2D-CAD. 

 
Figur 3: Arbetsinsats i BIM jämfört med 2D-CAD (Jongeling, 2008). 
 
BIM-modellen ger även möjligheter att enkelt plocka ut mängder och ritningar som 
behövs i ett projekt. Detta då möjligheter finns att gå in i varje specifikt objekt för att 
kunna se vad för material och hur mycket av detta som behövs för det specifika objektet. 
Vid projektering i traditionell 2D-CAD mäter man på ritning och räknar ut hur mycket 
av ett visst material som behövs. Att göra sena ändringar i BIM-modellen är även det 
väsentligt enklare än i 2D-CAD, detta då BIM-modellen är sammankopplad i samtliga 
vyer, dvs om ett objekt ändras i en vy i BIM-modellen genomförs samma ändring i 
samtliga vyer (Jongeling, 2008). 
 
När BIM-modellen anses vara färdig kan den användas till många olika saker. Modellen 
kan användas för att visualisera byggnaden eller anläggningen (Linderoth, 2013). 
Visualiseringen kan vara bra att använda vid exempelvis presentation av ett nytt projekt 
för allmänheten, de kan då få en tydligare bild av hur exempelvis en ny väg kommer att 
se ut när den är färdigbyggd. BIM-modellen kan även läggas in i ett program som 
analyserar kollisioner (Love, Edwards, Han & Goh. 2011). Programmet går då igenom 
alla objekt i modellen (väggar, bjälklag, installationer, mm.) och känner av om några 
typer av objekt som inte skall sammanfalla ändå sammanfaller (Graphisoft, u.å.). Med 
ett sådant verktyg kan projektören rätta till det fel som finns redan  projekteringsstadiet, 
istället för att felet upptäckts ute i produktionen och i det stadiet behöva projektera om 
för att undvika felet. 
 
För att kunna utnyttja potentialen med BIM fullt ut ställs företagen inför ett antal 
utmaningar (Migilinskas, Popov, Juocevicius, & Ustinovichius, 2013). Bland annat 
behövs det investeringar i programvaror som är kompatibla med andra parters 
programvaror för att undvika extraarbete med konverteringar etc. Detsamma gäller 
utbildningar och kunskap relaterade till programmen. Det finns även en direkt 
korrelation mot kommunikationen i en projektgrupp, som bör förbättras avsevärt för att 
maximera BIM:s potential (Al Hattab & Hamzeh, 2015). 
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3.2.1 Grunden till projekteringsfel 
Love, Lopez & Tai Kim, (2013) beskriver i sin publikation hur projekteringsfel kan 
uppkomma. Publikationen tar upp att de vanligaste förekommande felen är kognitiva, 
att fel som uppkommer oftast är mänskliga och beror på okunskap om programvaran 
och brist på information (Love et al., 2013). Förutom att det kan råda brist på kunskap 
ligger dessutom byggbranschen ganska långt efter när det gäller IT-anpassning 
(Lindblad & Vass, 2015). Många företag har inte sett den fulla potentialen med att 
projektera i 3D än, utan håller sig fortfarande till traditionella metoder (Lindblad & 
Vass, 2015). 
 
Intresset för att implementera BIM i branschen har dock ökat, och det finns beställare 
idag som har metoden som krav då de anser att BIM ökar produktiviteten inom ett 
projekt (Lindblad & Vass, 2015). Projekteringsfelen kan förhindras genom att ta fram 
mer användarvänliga programvaror som inriktar sig på hur projektörerna arbetar genom 
de olika faser i projekt. Det går även att tillämpa andra åtgärder, som avstämningar 
någon gång i veckan för att förbättra kommunikationen och informationsutbytet (Love 
et al. 2011). 
 
Ett antal experiment utfördes i Libanon av Al Hattab & Hamzeh (2015) där de jämförde 
projekt som använde traditionella metoder och en Lean inspirerad metod med BIM. 
Experimenten visade att kommunikationen fungerade bättre i en BIM-Lean miljö, 
inblandade personer kunde enklare kommunicera med varandra och förmedla 
information samt att antalet projekteringsfel var färre (Al Hattab & Hamzeh, 2015). 

3.2.2 Samband mellan BIM och projekteringsfel 
Enligt Johansson et al (2014) stod projekteringsfel för ca 26 % av de kostnader som 
kunde relateras till fel i produktionen år 1999. Detta enligt en rapport av Josephson och 
Hammarlund (1999) som studerat sju projekt i olika stor omfattning. Dessa felkostnader 
beräknades stå för ca 2-9% av den totala produktionskostnaden för ett projekt. 
Anledningarna till projekteringsfel kan vara många men de anledningar som anses vara 
störst är bristen på kunskap och bristen på information (Love et al., 2013). BIM kan 
spela en roll i att kunna motverka projekteringsfel, då främst kollisioner, då BIM ger 
möjligheten att rotera modellen och projektören kan kontrollera sig själv (Linderoth, 
2013). 
 
Med BIM går det att utföra automatiska kollisionskontroller som en del av programmet 
(Love et al., 2011). Detta gör att vissa fel kan förutses och förebyggas redan i 
projekteringsstadiet istället för att upptäckas ute i produktionen. Enligt en studie på ett 
äldre projekt av Johansson et al (2014), där en BIM-modell modellerats på 
bygghandlingar från projektet, hade många projekteringsfel kunnat förutses och 
förebyggas redan i projekteringen istället för att upptäcka dem i produktionsskedet. 

3.3 ÄTA-arbeten 
Som nämnt i inledningen definierar Andersson och Hedberg (2013) ÄTA-arbeten som 
"Ändringsarbete, Tilläggsarbete som står i omedelbart samband med 
kontraktsarbetena och som inte är av väsentligt annan natur än dessa, samt Avgående 
arbete." ÄTA-arbeten är alltså arbeten som från början inte finns med i det upprättade 
avtalet mellan entreprenör och beställare. De tre begrepp som nämns ovan (Ändring, 
Tillägg och Avgående) är begrepp som är jämförande. Med detta menas att de utgår 
ifrån vad som avtalats i kontraktet och jämför med vad som faktiskt gjorts under 
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entreprenaden. Den skillnad som kan påvisas mellan vad som kontrakterats och vad 
som gjorts är det som kan kallas ÄTA-arbeten. Om entreprenören själv anser att något 
i handlingarna inte stämmer och på eget bevåg gör ändringar i utförandet kan det dock 
inte anses vara ett ÄTA-arbete då dessa först måste godkännas av beställaren. 
Undantaget för detta gäller dock om entreprenören gjort arbeten för att förbättra 
säkerhet eller liknande åtgärder som krävt ingrepp på beställarens egendom (Andersson 
& Hedberg. 2013). 
 
De ÄTA-arbeten som denna rapport kommer att fokusera på är de föranledda ÄTA-
arbetena. Föranledda ÄTA-arbeten är ÄTA-arbeten som redan finns när kontraktet 
tecknas. Exempel på föranledda ÄTA-arbeten ges av Andersson och Hedberg (2013) 
som exempelvis att det i förfrågningsunderlaget står att entreprenören skall ansvara för 
all håltagning genom 150 mm tjocka betongväggar men att det i verkligheten är 250 
mm tjocka. Den kostnaden som blir utöver de kontrakterade 150 mm räknas som ett 
föranlett ÄTA-arbete som entreprenören kan få extra betalt för. 

3.4 Sammanfattning av valda teorier 
Vid sammanfattning av det teoretiska ramverket finns tecken på en röd tråd. Studien 
som genomfördes år 1999 av Josephson och Hammarlund och som Johansson et al. 
(2014) refererar till i sin forskningspublikation ger en god grund till bedriven teori. 
Sedan 1999 har de flesta stora företag i Sverige ställt sig positiva till användningen av 
BIM och även Sveriges största beställare av infrastruktur har börjat införa krav på BIM 
användning (Lindblad & Vass, 2015). Övergången till BIM kan också förutsättas ha 
ökat produktiviteten inom byggbranschen (Lindblad & Vass, 2015). Fördelarna med 
BIM är många, till exempel att arbetsinsatserna samt möjligheten att påverka 
projekteringen är bättre (Jongeling, 2008). Med BIM finns även möjligheten att 
visualisera projektet inför beställare eller andra parter, detta leder till en bättre bild och 
uppfattning av det färdiga projektet (Linderoth, 2013). Det finns även möjlighet att 
undersöka 3D-modellen för kollisioner (Love et al., 2011). Projekteringsfel kan då 
upptäckas innan produktionsskedet. 
 
Projekteringsfel har oftast kognitiva grunder, alltså mänskliga fel som beror på 
okunskap om programvaran eller brist på information enligt Love et al (2013). Överlag 
så ligger också byggbranschen ganska efter när det gäller IT-anpassning, då branschen 
förändras snabbt får företag problem att alltid kunna implementera de senaste (Lindblad 
& Vass, 2015). Men från en studie som bedrevs av Migilinskas et al. (2013) ger BIM 
många fördelar, men företagen möter då också ett antal utmaningar som måste 
överkommas. Exempelvis är en utmaning för företagen att förbättra kommunikationen 
och informationsutbytet. Detta bevisar Al Hattab och Hamzeh (2015) i sina experiment 
där de jämförde traditionella metoder mot en BIM-Lean metod. Dessa fördelar skall i 
teorin eliminera många projekteringsfel och ge en effektivare projektering (Migilinskas 
et al., 2013). 
 
Ett ÄTA-arbete kan definieras som ett arbete som ligger utanför de kontrakterade 
arbetena som avtalades mellan beställare och entreprenör (Andersson & Hedberg, 
2012). Dessa arbeten uppkommer av olika anledningar, och kan innefatta förutom 
projekteringsfel tillkommande önskemål från beställaren, förändrade förutsättningar 
eller felbeställningar (Andersson & Hedberg, 2012). Det finns fler arbeten som kan 
räknas som ÄTA men rapporten fokuserar enbart på ÄTA-arbeten som kan relateras till 
projekteringsfel. Oftast är projekteringsfel relaterade till föreskrivna ÄTA-arbeten, då 



Teoretiskt ramverk 

12 

de oftast uppstår på grund av att projektören missat något befintligt inom 
projekteringsområdet (Andersson & Hedberg, 2013).   
 
Sammanfattniningsvis bildas det en korrelation mellan både ÄTA-arbeten och 
projekteringsfel. Fördelarna med BIM och de flesta svenska företags inställning till 
användning av BIM skall ha lett till mindre projekteringsfel enligt sammanställd teori. 
Som Lindblad och Vass (2015) tar upp i sin publikation ställer sig fler företag idag 
positiva till BIM användningen med möjligheter till kontroller och visualisering samt 
att det finns beställare som har krav på att använda BIM idag. Det skall då innebära att 
många projekteringsfel eliminerats om de klarat de utmaningar som Migilinskas et al. 
(2013) tagit upp. Figur 4 visar hur de insamlade teorierna är sammankopplade. 
 
 

Figur 4: Sammankoppling av valda teorier.
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4 Empiri 
Inom detta kapitel redovisas den kvalitativa data som samlats in genom de valda 
metoderna för datainsamling. Denna empiri har samlats in för att kunna svara på de två 
givna frågeställningarna i det första kapitlet. Indelningen av kapitlet är gjort efter de 
metoder som valts för datainsamling, det vill säga intervjuer och dokumentanalys. 

4.1  Intervjuer 
Under detta kapitel redovisas intervjuerna som gjorts. Intervjuerna har genomförts med 
projektörer inom väg och anläggning. Projektörernas erfarenhet är blandad, det är dels 
folk som jobbat lite längre med dessa uppgifter, men även några som är lite nyare inom 
området. Alla projektörer har jobbat mot beställare från både offentlig- och privat 
sektor. Syftet med intervjuerna var att samla in empiri för att kunna besvara den första 
frågeställningen. 

4.1.1 Intervju med projektör 1, företag 1 
Projektör 1 berättar att företagets huvudsyfte är att bedriva markprojektering. De jobbar 
mot kommuner, kommunala VA-bolag samt vissa privata aktörer. De jobbar med att 
projektera bland annat exploateringsområden med främst vägar och VA. Företaget 
projekterar i 3D med programmet Novapoint. Dessa 3D modeller används främst till att 
ta fram ritningar i 2D och till att göra filer för maskinstyrning. En fördel att projektera 
i 3D är att det hela tiden går att vrida runt modellen och kontrollera sig själv med 
kollisioner etc. 
 
Projektör 1 berättar att hen för 15 år sedan enbart projekterade i 2D i AutoCAD. Då 
projekterades plan och profil separat och beräkningar mellan dessa fick göras för att 
kontrollera kollisioner. Projektör 1 anser att 3D-projekteringen som används nu är en 
säkrare projekteringsmetod då möjligheten att kontrollera sig själv är enklare nu än för 
15 år sedan. Projektör 1 berättar även att underlag från exempelvis kartverk och 
kommuner har blivit bättre och att det i en del fall går att få redan färdiga 3D-modeller 
i underlagen. Detta beroende på om den ansvarige parten har gjort en inmätning på 
exempelvis befintliga ledningar och byggt upp en modell utifrån detta. Om det är fallet 
så bör de oförutsedda kollisionerna, enligt projektör 1, minska då underlaget som ligger 
till grund för projekteringen är säkrare. Att få ut 3D-underlag har med åren blivit 
enklare då fler och fler börjar använda sig av den tekniken. 
 
När det gäller projekteringsfel säger projektör 1 att hen upplever att det går mot det 
bättre vad det gäller detta, främst då möjligheten att kontrollera sig själv blivit enklare, 
jämfört med för 15 år sedan. 

4.1.2 Intervju med projektör 2 & 3, företag 2, lokalkontor 1 
Projektör 2 och 3 är två projektörer/uppdragsledare hos företag 2 på lokalkontor 1. 
Projektör 2 har arbetat på företaget sedan ca 2005, projektör 3 har arbetat inom företaget 
sedan ca 30 år tillbaka, huvudsakligen inom väg. Projektör 2 är den som jobbat mer 
med VA. 
 
De projekterar idag vägar och VA i 3D med hjälp av programmet Novapoint. 
Användningen av Novapoint har pågått i ca 20 år, innan dess användes 2D-CAD. Att 
arbeta i 3D ger dig enligt projektör 2 och 3 möjligheten att kontrollera dig själv under 
tiden du projekterar. Det är även mer användarvänligt jämfört med 2D-CAD även om 
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det ständigt uppdateras och fler krav ställs på att den som projekterar verkligen kan 
programmet. 
 
De båda upplever att fördelarna med 3D-projektering är mycket stora och att det är ett 
bättre sätt att arbeta jämfört med 2D-CAD. De anser även att kollisionerna i det som 
projekteras har minskat, dock förekommer ungefär lika mycket oförutsedda kollisioner, 
då exempelvis befintliga ledningar inte funnits med i projekteringsunderlaget. Något 
som också blivit bättre är projekteringsunderlaget, från att ha varit kartor som manuellt 
behövt skannas in kommer det ibland underlag i 3D, möjligheten att köpa 
laserskanningar finns också. Något som också blivit bättre är att det går att använda 
ledningskollen för att få reda på vilka ledningar som finns i marken, istället för att 
behöva kontakta varje potentiell ledningsägare var för sig. Underlag inhämtat från 
ledningskollen redovisar endast inmätta ledningar från respektive ledningsägare vilket 
gör att oförutsedda kollisioner fortfarande kan inträffa. Detta har gjort arbetet betydligt 
mindre tidskrävande. Överlag har alltså det underlag som beställaren kommer med 
förbättrats. 
 
Något som också är viktigt att poängtera är att med de nya metoderna att projektera i 
3D kräver mer av den som projekterar. Detta då programmen blir mer och mer 
avancerade mot vad de varit tidigare. Det kan också bli lättare att programmet i sig blir 
en felkälla om exempelvis underlaget inte är inlagt på rätt sätt, vilket medför att 
exempelvis mängdberäkning i programmet blir fel. En av dessa kan även vara att hålla 
koll på vilka referenssystem i plan och höjd det är som gäller på just det stället som ska 
projekteras. 
 
Både projektör 2 och 3 ser att möjligheterna med 3D-projektering är mycket stora. Det 
går att göra hur detaljerade modeller som helst för att kunna få en mycket bra 
slutprodukt ute i produktionen. Det som idag sätter stopp för det är att allt ska gå fort 
och inte får vara dyrt, vilket det blir projekteringen skall vara detaljerad. Projektet blir 
dock mer komplett redan i projekteringsstadiet med 3D-modeller enligt projektör 2 och 
3. 

4.1.3 Intervju med projektör 4, företag 2, lokalkontor 2 
Projektör 4 arbetar som sektionschef, uppdragsledare och projektör hos företag 2 på 
lokalkontor 2. De projekterar till största delen vägar, gator och VA, uppdragen kommer 
från Trafikverket, kommuner och entreprenörer. 
 
De använder sig av Novapoint med AutoCAD för att projektera, där modulerna för väg 
och VA är de som används mer frekvent. Själva ritandet i AutoCAD sker i 2D där 
planer, profiler och sektioner ritas var för sig, dessa beräknas sedan tillsammans av 
Novapoint som genererar en 3D-modell av det som ritats. Ritningar tas fortfarande ut 
från modellen som sedan används ute i produktionen, mängden ritningar har dock 
minskat. 
 
Det går mer och mer mot att skapa maskinstyrningsfiler och att göra modeller som 
entreprenören eller beställaren kan kolla på i en “viewer” istället för att sitta och titta 
på en ritning. Detta har varit ett bra steg i utvecklingen då projektören över exempelvis 
Skype kan visa modellen för entreprenören och visa vad som är tänkt att göras.  
 



Empiri 

15 

Projektör 4 berättar även att de underlagen blivit bättre mot tidigare. Idag går det att få 
detaljerade flygskanningar utöver vanliga grundkartor. Detta har dock vissa nackdelar, 
bland annat kan filerna vara väldigt stora vilket gör dem tunga att ladda och att arbeta 
i. 
 
Vad projektör 4 också berättar är att denne märker en stor minskning i antalet 
projekteringsfel mot förr. Detta beror till stor del på att det är betydligt enklare att 
kontrollera sig själv i 3D-modellen. Du kan vrida runt och kolla om någonting ser fel 
eller konstigt ut. På projekt med många olika teknikområden som järnväg, kanalisation, 
el, tele, signal, landskap och VA går det att få in alla teknikområden i samma modell 
och i den göra en kontroll på alla olika delar samtidigt, vilket har gjort att antalet fel i 
den slutgiltiga produkten blivit färre. 
 
Projektör 4 säger att dagens användning av 3D-modeller ligger på en ganska enkel nivå 
där modeller används till visualisering och egenkontroller. Det börjar komma mer och 
mer krav på informationen i modellerna där exempelvis material skall vara definierat. 
Respondenten tror även att om projektörerna fått lägga mer tid och pengar på 
projekteringen skulle produktionskostnaderna minska då allt är mer genomtänkt och 
korrekt från början. 

4.1.4  Intervju med projektör 5, företag 2, lokalkontor 2 
Intervjun hölls med projektör 5 hos företag 2 på lokalkontor 2. Projektör 5 projekterar 
gator och vägar till diverse kommuner. Till projekteringen använder respondenten sig 
av NovaPoint tillsammans med AutoCAD för att projektera både i 2D och 3D. 
 
Projektör 5 har jobbat som projektör i 3 år och har inte varit inblandad i något äldre 
projekt med äldre projekteringsmetoder. Dock nämner projektör 5 att hen varit med och 
projekterat i äldre versioner av NovaPoint. Centreringen kring 3D-modellerna i 
NovaPoint infördes i version 19.00 vilket var för ca 2,5 år sedan. När det kommer till 
underlag köper företag 2 in tjänster för inmätningar, befintliga ledningar fås av 
ledningskollen eller beställare. 
 
Under de år som projektör 5 har arbetat som projektör har denne gått till att arbeta mer 
i NovaPoints 3D-modeller. Till dessa modeller laddas befintliga ledningar, höjder etc. 
in. Modellen blir då ett underlag för att få en överblick av hur det färdiga projektet blir. 
Dock har inte 3D-modellen kunnat användas till produktion, utan de skriver fortfarande 
ut ritningar i 2D. Ritningarna bygger dock på 3D-modellen. Det finns vissa beställare t 
ex Trafikverket, som har på gång att det bara skall behövas skicka en 3D-modell. 
 
När det kommer till kollisionskontroller i 3D upplever projektör 5 att det är enklare att 
hitta fel. Det är enklare att upptäcka fel då det finns möjlighet att rotera modellen och 
liknande till skillnad från när de jobbade i plan. Det finns alltså klara fördelar med att 
arbeta i 3D. 

4.1.5  Intervju med projektör 6, företag 2, lokalkontor 2 
Projektör 6 jobbar som projektör för främst väg och gata hos företag 2 på lokalkontor 
2, detta har denne jobbat med sen 2009. Respondenten jobbar i Novapoint och Civil 
3D, där denne projekterar vägar och gator, projekteringen görs i 3D. 
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Projekteringen utgår ifrån en terrängmodell som mätts in med antingen totalstation eller 
laserskanning. Detta är tjänster som köps in av företag 2. Underlag hämtas även in från 
ledningskollen, där underlag på befintliga ledningar finns. 
 
Då projektör 6 jobbat sen 2009 har denne mer koll på dagens projekteringsmetoder än 
de som var för 10-15 år sedan. Under respondentens tid som projektör har möjligheten 
att projektera i 3D alltid funnits. Den stora utveckling som skett under respondentens 
tid var när Novapoint släppte sin version 19.00 då 3D-modellen blev en mer centrerad 
del av programmet än tidigare. 
 
Fördelarna med att kunna se det som projekterats i 3D är att kollisioner går att se enklare 
än tidigare. Det blir även enklare att kontrollera sig själv i alla områden. Det går även 
med dessa program att lägga in modeller från flera olika teknikområden i en modell och 
genom det se kollisioner som annars kanske inte upptäckts. 

4.1.6 Sammanfattning av intervjuer 
I tabell 1 nedan presenteras en sammanfattning av vad intervjupersonerna sagt, baserat 
på de intervjufrågor som ställts (Bilaga 1). Detta för att få en överblick över om de är 
ense eller oense om de frågor som ställts. 
 
Tabell 1. Intervjusammanfattning 

Intervjusammanfattning 
Fråga Projektörer som håller med 

Använder Novapoint med 3D 6 av 6 
Har använt 2D-CAD innan Novapoint 4 av 6* 

Anser att projekteringsmetoderna gått från 2D till 
3D 4 av 6* 

Upplever att egenkontrollerna blivit enklare i 3D 6 av 6 
Upplever att projekteringsfelen minskat med 

införandet av 3D/BIM 6 av 6 

*En av de tillfrågade använder sig av 2D och 3D samtidigt, en använder sig enbart 
av 3D. 

 

4.2  Mailkorrespondens med Senior Advisor, företag 2, 
lokalkontor 1 

En av respondenerna som skulle intervjuas hade ej möjlighet att ställa upp, men svarade 
på intervjufrågorna via e-post. Respondenten arbetar på lokalkontor 1 hos företag 2 och 
har tidigare arbetat som projektör samt varit i branschen väldigt länge. Angående 
användningen av datorprogram för att projektera i 3D säger Senior Advisor att denne 
upplever att projekteringen har blivit snabbare. Det tycks även att säkerheten i 
redovisningarna har ökat markant, att det sällan förekommer sifferfel och att ytor samt 
volymer nästan alltid är korrekta. 
 
Respondenten säger också att 3D-projekteringen, som kanske inte helt slagit igenom 
inom VA-projektering, har många fördelar som kollisionskontroller. Att införa “Z-
leden” eller den tredje dimensionen har lett till att de kan upptäcka kollisioner mycket 
enklare. I samband med 3D har också markmodellerna blivit avsevärt bättre. 
“Mätlagen” som utför inmätningar har lärt sig förstå vad som är extra viktigt när 
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naturmark och anläggningar mäts in. Grundkartor och primärkartor har också 
förbättrats avsevärt i samband med införandet av “Z-leden” och de kan numera 
användas direkt i utredande syften. Respondenten säger också att möjligheten till 
snabba kommunikationer i näten gör att stora datamängder kan utväxlas utan störande 
tidsåtgång. Slutligen säger respondenten att det finns mycket att ta hjälp av 
databaserade arbetsmaterial och förelägg vilket inte var särskilt vanligt för 15-20 år 
sedan. 
 
Det finns även nackdelar enligt respondenten, bland annat tycker denne att den 
datoriserade världen har lett till sämre verklighetsuppfattning. En projektör kan få ett 
projekt som ligger långt bort och då görs oftast endast ett platsbesök, detta leder till att 
projektören inte alltid får den uppfattningen den behöver. Vissa projektörer besöker inte 
ens platserna utan använder sig av Google Earth och Gatuvy. I sådana fall finns risken 
att viktiga detaljer missas inom området menar respondenten. Känslan för hur 
utformningen av landskapen skall genomföras försämras om ett besök på området inte 
genomförs för att försöka förstå hur anläggningarna kommer se ut efter det färdiga 
entreprenadarbetet. Att lära sig tänka i 3D och att skapa sig en bild i huvudet om hur 
det kommer att se ut och sedan överföra detta till sin ritning är väldigt viktigt enligt 
respondenten. Det är viktigt att någon form av platsbesök genomförs för att få en 
verklighetsuppfattning. 
 
Budskapet är då “Datavärlden har underlättat mycket men avskärmat projektörerna från 
verkligheten” enligt respondenten. 
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4.3 Dokumentanalys ÄTA-arbeten 
Dokument från två entreprenadföretag har analyserats, företagen kommer i rapporten 
att vara anonyma. De dokument som analyserats är ÄTA-listor från avslutade projekt 
inom båda företagen. Typen av ÄTA-arbeten som letats fram specifikt är ÄTA-arbeten 
som kan relateras till ett fel i projekteringen. Detta kan exempelvis vara att en brunn 
behövt flyttas då den enligt originalhandlingarna hade hamnat i ett rör etc. Elva stycken 
projekt utförda mellan andra halvan av 2009 och 2015 har undersökts, dessa analyseras 
mot Josephson och Hammarlund (1999) där ÄTA-arbeten relaterade till 
projekteringsfel uppgår till 26% av de totala antalet ÄTA-arbeten hos sju projekt. 
Projekten som undersökts varierar i storlek, både tidsmässigt och ekonomiskt, precis 
som Josephson och Hammarlund (1999) gjort i sin studie där projekten varierat från 15 
miljoner till 130 miljoner, detta för att analysen skall bli korrekt. 
 
Tabell 2 nedan visar det totala antalet ÄTA-arbeten uppdelat per varje projekt, samt hur 
många av de som kan relateras till fel i projekteringen. Sista raden visar det summerade 
antalet från samtliga projekt. Som det går att se så projekten varierande i storlek då 
antalet ÄTA-arbeten spänner mellan totalt 6 stycken ända upp till 117 stycken. Det går 
även se att vissa projekt har lägre antal ÄTA-arbeten än vad andra har. När allt 
summeras syns att 2,2% av det totala antalet ÄTA-arbeten kan relateras till 
projekteringsfel. 
 
Tabell 2. Redovisning av ÄTA-arbeten.  

Projekt Antal ÄTA-arbeten (st) Procentsats ÄTA-arbeten 
relaterade till 

projekteringsfel Relaterade till 
projekteringsfel 

Övriga  Total 

Projekt A 0 17 17 0 

Projekt B 0 10 10 0 

Projekt C 0 13 13 0 

Projekt D 0 9 9 0 

Projekt E 0 12 12 0 

Projekt F 1 7 8 14 

Projekt G 0 14 14 0 

Projekt H 1 5 6 20 

Projekt I 0 7 7 0 

Projekt J 2 59 61 3,4 

Projekt K 2 115 117 1,7 

Summa 6 270 276 2,2 
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4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
När en sammanfattning av samtliga intervjuer görs går det att se att 
projekteringsmetoderna gått från att vara 2D-baserad till att vara mer och mer baserad 
på 3D. Utvecklingen har skett under de ca 15 senaste åren enligt de projektörer som 
intervjuats. Vad som också kan urskiljas är att mängden projekteringsfel minskat, 
främst då möjligheterna att kontrollera sig själv blivit bättre och enklare i och med att 
3D-projektering införts. Bland ÄTA-arbetena som analyserats går det att se att ÄTA-
arbetena relaterade till projekteringsfel spänner mellan 0 % och 14 % där medelvärdet 
ligger på 2,2 % av den totala mängden. Vissa projekt bidrar mer än andra till dessa 2,2 
%, vissa har upp emot 20 % ÄTA-arbeten relaterade till projekteringsfel medan några 
inte har ett enda ÄTA-arbete med den relationen. Vad som går att se är att ÄTA-
arbetena relaterade till projekteringsfel är färre än vad de var för ca 17 år sedan. 
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras empirin som redovisas i föregående kapitel. Med denna analys 
menas att den insamlade empirin ställs i relation till det teoretiska ramverket i kapitel 
tre. Även frågeställningarna besvaras utifrån den data som är insamlad och analyseras 
med en koppling till det konkreta målet.  

5.1 Analys 
Studien som genomfördes av Josephson och Hammarlund år 1999 och presenterades 
av Johansson et al. (2014) i deras rapport visade att ÄTA-arbeten relaterade till 
projekteringsfel stod för ca 26% av alla ÄTA-arbeten inom ett projekt. De skriver också 
att orsaken till att många av ÄTA-arbetena kom ifrån projekteringsfel berodde mycket 
på okunskap, motiveringar hos personerna och information samt lite inslag från stress 
och risk (Josephson & Hammarlund, 1999). Med tiden har byggbranschen utvecklats i 
en positiv inriktning, och många företag har idag introducerat BIM som många anser 
har ökat produktiviteten (Lindblad & Vass, 2015). Med BIM som arbetsmetod finns det 
mer tid att påverka projekteringen i sena skeden (Jongeling, 2008). Förutom möjlighet 
att påverka projekteringen finns det ett antal fler fördelar med att använda BIM, bland 
annat möjlighet att rotera modellen i 3D, möjlighet att visualisera projektet för 
beställare och möjlighet att kontrollera för kollisioner (Linderoth, 2013). Dessa fördelar 
med BIM samt att många företag idag ställer sig positiva till användningen av BIM 
skall ÄTA-arbetena relaterade till projekteringsfel ha minskat. 
 
Tittar man tillbaka på de genomförda intervjuerna går det att se att utvecklingen av 
metoderna att projektera har varit ganska stor. Respondenterna som varit i branschen 
ganska länge säger som tidigare att metoderna gått från 2D till 3D. Övergången har gett 
möjligheter att kontrollera sig själv mycket enklare och snabbare. Istället för att kolla i 
olika vyer och där emellan räkna om det är något fel går det att snurra på en modell. Fel 
kan då upptäckas direkt på skärmen istället för att upptäckas i produktionen. Även 
möjligheten att lägga in flera modeller från andra teknikområden i samma modell som 
projektör 4 säger har lett till att projekteringsfel kan upptäckas tidigare. Respondenterna 
nämner också att underlaget från kommuner och beställare blivit bättre och gett bättre 
förutsättningar för projekteringen. När modellerna läggs in med underlaget blir det då 
lättare att identifiera projekteringsfel. Underlagen mäts in antingen av egna mättekniker 
eller externa mättekniker, och de kan då använda sig av ett antal metoder. Vanligast är 
antingen inmätning med totalstation eller flygscanning, båda metoderna har sina för- 
och nackdelar. Flygscanningar ger ett bra detaljerat underlag, men kan bli jobbigt att 
bearbeta. Inmätning med totalstation är oftast mer tidskrävande men är dock enklare att 
arbeta med. Det kan då konstateras att övergången till 3D-modellering har gett bättre 
förutsättningar till mer kompletta bygghandlingar, då underlagen och modellerna 
innehåller mer information. 
 
Det kan även avläsas från genomförd dokumentanalys att ÄTA-arbeten relaterade till 
projekteringsfel har minskat. Analysen behandlar 11 projekt med 276 ÄTA-arbeten 
totalt, varav 6 stycken bedömdes vara relaterade till projekteringsfel. Räknat i 
procentenheter blir det 2,2 % i snitt av den totala kostnaden av ÄTA-arbeten. Jämfört 
med siffran 26 % som uppmättes år 1999 av Josephson och Hammarlund har 
projekteringsfelen minskat avsevärt. Som varje respondent sagt i varje genomförd 
intervju upplever dem att det blivit mindre projekteringsfel, och jämfört mot framtagen 
siffra stämmer bedriven teori. Möjligheten att kunna rotera modeller i 3D och utföra 
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egna egenkontroller för kollisioner etc. har underlättat för projektörerna då de kan 
upptäcka fel i tid och förhindra dom ute i produktion. De kognitiva felen som Love et 
al. (2013) pratar om är förmodligen kvar idag, men tack vare förbättrade datorprogram 
kan de mänskliga felen upptäckas och åtgärdas sent i projekteringen utan att det blir 
större problem. Senior Advisor pratade om förbättrade datorprogram och om hur det 
förekommer mindre sifferfel. Ytor och volymer är oftast alltid korrekta och säkerheten 
i redovisningarna har ökat. En stor anledning till mindre fel kan vara den utökade 
användningen av datorprogram, på det sättet har några mänskliga fel eliminerats. Att 
BIM är den enda bidragande faktorn till att projekteringsfelen gått från 26 % till 2,2 % 
är inte troligt, men införandet av BIM har förmodligen haft stor betydelse. 
 
Exempel på hur de kognitiva felen har minskat kan hittas i en studie som utfördes av 
Al Hattab och Hamzeh (2015). De genomförde ett experiment där traditionell 
projektering jämfördes mot en kombination av BIM och Lean projektering. Från 
publikationen kunde det utläsas att det förekom avsevärt mindre fel i BIM projektering, 
detta tack vare enklare sättet att byta information med varandra och att 
kommunikationen fungerade bättre. Detta skrev även Migilinskas et al. (2013) i sin 
studie som en av de utmaningar som företag ställdes mot för att kunna utnyttja BIM:s 
fulla potential. Exempelvis så pratar projektör 2 och 3 från intervjuerna om hur underlag 
från kommuner och andra beställare blivit bättre. Bland annat har inskannade kartor 
blivit bättre och införandet av ledningskollen har eliminerat mycket onödig tid där varje 
ledningsägare behövt kontaktas. Här går det att återkoppla till det Senior Advisor sade 
om att det finns enklare sätt att kommunicera idag, som till exempel Skype etc. 
 
Sambandet mellan ÄTA-arbeten relaterade till projekteringsfel och införandet av BIM 
i projekteringen med refererande till utförd dokumentanalys visar då att 
projekteringsfelen minskat avsevärt jämfört mot Josephson och Hammarlunds studie 
som utfördes 1999. Under dessa 17 år har branschen förändrats avsevärt och många 
företag har implementerat BIM. Tack vare 3D-projekteringen och dess fördelar har 
många projekteringsfel eliminerats och projekteringen överlag har blivit mycket 
effektivare. Datorprogrammen har hjälpt branschen att hantera de mänskliga felen och 
gett bättre redovisningar. 

5.2 Hur har metoderna för att projektera anläggningar blivit 
mer BIM-baserade i förhållande till 2D-CAD?... 

Vid intervjuer med sex projektörer inom området väg och anläggning, med mest fokus 
på väg/gata, kan ett tydligt resultat urskiljas. Det resultat som läses ut kan delas upp i 
två delresultat. 
 

§ Projekteringsmetoderna har blivit mer BIM baserade, med ett större fokus 
på 3D-modellering och integrering av olika teknikområden i samma modell. 

§ Projekteringsfelen har minskat med införandet av dessa metoder. 
 
Samtliga projektörer som intervjuats berättar om hur projekteringsmetoderna har 
förändrats, från att vara helt i 2D, där plan, sektion och profil projekterats var för sig 
och sedan räknats ihop så att allt går ihop, till att enbart göra handpåläggningar i 2D-
CAD. I Novapoint (program för väg- och VA-projektering) görs ett beräkningsunderlag 
baserat på underlag från beställaren av projekteringen. Från Novapoint startas 
AutoCAD/Civil 3D där enklare linjer för väg och VA ritas in i 2D i plan och profil. När 
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detta sparas och förs över till Novapoint räknar programmet fram och modellerar upp 
en modell i 3D som enkelt kan vridas runt och tittas på ur flera olika vyer.  
 
Som några projektörer påpekar i intervjuerna är det först i version 19.00 av Novapoint 
som fokuseringen på 3D-modellen blivit betydligt större. I tidigare versioner har 3D-
modellen enbart varit en liten del av programmet medan den i version 19.00 är helt i 
fokus. Samtliga av de intervjuade projektörerna använder sig av Novapoint. Novapoint 
har även ett verktyg som heter DCM där flera olika projektörer kan logga in på en server 
och arbeta flera personer samtidigt i samma modell. Detta verktyg används inte i stor 
utsträckning men en av projektörerna berättar att han ibland använder sig av detta 
verktyg. 
 
Samtliga projektörer som använt sig av både de äldre metoderna med 2D-CAD och 3D-
modellering anser att projekteringen blivit betydligt bättre med 3D. Möjligheterna 
generellt är bättre i alla led, men möjligheterna till egenkontroll av sig själv är den 
absolut största fördelen med att arbeta i 3D kontra 2D. I Novapoint kan du enkelt vrida 
runt modellen och kolla på det du nyss ritat för att visuellt kunna leta efter eventuella 
fel, exempelvis kollisioner mellan rör. De projektörer som inte använt sig av de äldre 
metoderna med enbart 2D-CAD anser att projekteringen blir väldigt bra i 3D men att 
de dock inte kan jämföra om det blivit bättre eller sämre än tidigare.  
 
De projektörer som använt sig av båda metoderna konstaterar två saker som hänt 
generellt med införandet av 3D-modellering. Projekteringsfelen har med dessa metoder 
minskat jämfört med projektering i 2D-CAD, främst för att egenkontrollen är enklare. 
De konstaterar även att de underlag som fås från beställaren har blivit bättre och mer 
exakt, vilket i ett senare led gör att det som projekteras blir bättre och mer exakt. 
 
Slutsatsen är att metoderna för att projektera anläggningar har blivit mer BIM-baserade 
genom att modellera i 3D och att flera teknikområden kan arbeta i samma modell samt 
där information om specifika delar finns. Denna slutsats dras då bland annat Jongeling 
(2008) definierar BIM som en 3D-modell där information om exempelvis material lagts 
på. 

5.3 Hur har mängden ÄTA-arbeten relaterade till 
projekteringsfel förändrats i förhållande till övriga ÄTA-
arbeten? 

Som det går att se i kapitel fyra ger dokumentanalysen av de elva projekten att 
spridningen är ganska stor på antalet ÄTA-arbeten relaterade till projekteringsfel, fel 
som kan kategoriseras till föranledda ÄTA-arbeten (Andersson & Hedberg, 2013). På 
några av projekten hittas inte något ÄTA-arbete med den relationen, medan den siffran 
på ett projekt är så pass hög som 20 %. Medeltalet av antalet ÄTA-arbeten relaterade 
till projekteringsfel på dessa elva projekt ligger på 2,2 %. Det är framför allt på de 
projekt med minst antal ÄTA-arbeten totalt som ÄTA-arbetena relaterade till 
projekteringsfel har störst procentuell andel. På de projekten som ligger i mittskiktet 
hittades oftast inte någon ÄTA som kan härledas till projekteringsfel medan det återigen 
finns ett par stycken av dessa ÄTA-arbeten på de två största projekten som analyserats. 
 
Att skillnaderna varierar beroende på storlek av projekt kan ha flera orsaker. Ett troligt 
scenario är att på de mindre projekten utgör ÄTA-arbetena en liten del av totalen att om 
en ÄTA relaterad till projekteringsfel upptäcks kommer den ta upp en väldigt stor del 
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av samtliga ÄTA-arbeten. De som projekterar kanske inte heller är de allra mest erfarna 
och kunniga då de sitter på de större projekten. På de medelstora entreprenaderna kan 
det vara att mer erfaret folk sitter, samtidigt som projektet är ganska samlat och lätt att 
överskåda, vilket gör att projektören kan hålla koll på samtliga fel som kan uppkomma. 
Sett till de största projekten där vissa ÄTA-arbeten relaterade till projekteringsfel finns 
trots att väldigt erfarna projektörer sitter på dem. Detta då projektet är så pass stort att 
man inte kan hålla koll på alla eventuella fel som uppkommit. Man har dock kunnat 
minimera dem så att de inte har en så stor andel av de totala ÄTA-arbetena på hela 
projektet. 
 
Jämförs dessa siffror med studien som utfördes av Josephson och Hammarlund år 1999 
går det att se en tydlig skillnad. I studien från 1999 låg den genomsnittliga andelen 
ÄTA-arbeten relaterade till projekteringsfel på 26% med ett lägsta värde på 13% och 
ett högsta värde på 47%. I de projekt som analyserats i denna studie ligger motsvarade 
siffror på 2,2%, 0% och 20%, vilket är betydligt lägre siffror. Att ÄTA-arbetena 
relaterade till projekteringsfel har minskat går tydligt se med dessa siffror. 

5.4 Koppling till målet 
Målet med arbetet är att ta reda på om införandet av BIM i projekteringsskedet vid 
anläggningsarbeten har lett till färre ÄTA-arbeten relaterade till projekteringsfel ute i 
produktionsskedet. Som det går att se på de svar som givits av respondenterna har 
projektering med BIM inom väg och anläggning blivit ett vedertaget arbetssätt. 
Samtliga respondenter uppgav att de använde samma mjukvara för att projektera, 
Novapoint. Möjligheter att främst rotera runt modellen finns i programmet som används 
av samtliga tillfrågade är som tidigare beskrivits ett sätt som projektörerna använder för 
att kontrollera sig själva. 
 
När möjligheten att vrida runt de BIM-modeller som skapats samt möjligheten att köra 
automatiska kollisionskontroller direkt i programmen (Love et al., 2011) blir det 
enklare att upptäcka eventuella fel. Detta styrks av det som respondenterna säger i 
intervjuerna, de tycker att eventuella fel är betydligt enklare att hitta idag än vad det var 
tidigare. Vid en tillbakablick till vad Jongeling (2008) säger om att det i BIM går att 
ändra saker på ett enklare sätt i ett senare skede än tidigare kan detta eventuellt vara en 
av anledningarna till att projektörerna känner att projekteringsfelen minskat, detta är 
dock inte något som nämns av respondenterna, endast en hypotetisk anledning. 
 
Att projekteringsfelen minskat har naturligtvis lett till att ÄTA-arbeten relaterade till 
detta minskat då det är en direkt korrelation mellan dessa. Detta går som sagt också att 
se när vid en jämförelse av dessa ÄTA-arbeten i studien utförd av Josephson & 
Hammarlund år 1999, där dessa ÄTA-arbeten stod för 26 % av det totala antalet ÄTA-
arbeten, jämfört med 2,2 % på projekt genomförda mellan år 2009-2015. Knyter man 
tillbaka detta till dels vad Jongeling (2008) säger, vad Love et al. (2011) säger samt vad 
respondenterna säger i intervjuerna går det att se att BIM har påverkat 
projekteringsfelen och i ett senare skede ÄTA-arbetena ute i produktionen åt ett positivt 
håll. Det går tydligt att se att införandet av BIM i projekteringen har bidragit till att 
minska antalet ÄTA-arbeten relaterade till projekteringsfel ute i 
anläggningsproduktion. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I kapitel 6 diskuteras resultatet från kapitel 5 samt arbetet i stort. De metoder som 
använts kommer även de att diskuteras samt vilka begränsningar som finns i arbetet. 
Slutsatser, rekommendationer och förslag till framtida forskning presenteras även det i 
detta kapitel. 

6.1 Resultatdiskussion 
Uppnått resultat kan anses trovärdigt, utförda intervjuer följde en vetenskaplig 
intervjumetodik framtagen av Gillham (2008). Frågorna utformades för att få fram 
relevanta aspekter ur deras arbete, och centrerade kring just projekteringsfel. 
Intervjustrukturen följde Gillham (2008) och hans exempel på “den halvstrukturerade 
intervjun”, vilket innebar att samma intervjufrågor ställdes till varje respondent, 
samtidigt kunde vissa svar leda in på följdfrågor som inriktade sig till respondenternas 
olika erfarenheter. 
 
När det kommer till validiteten hos varje intervju anses den vara hög hos samtliga, då 
personerna som intervjuades har relevant kunskap inriktat till rapportens 
problembeskrivning. Respondenterna har arbetat med BIM-projektering och gav 
relevant empiri till rapporten. Intervjuerna ansågs också ha hög reliabilitet, enligt 
Blomqvist och Hallin (2015) förutsätter hög validitet en hög reliabilitet. Då en kvalitativ 
studie bedrivits har det varit viktigt att hitta rätt personer med rätt erfarenheter för att 
ett pålitligt resultat skulle kunna tas fram. Sett till respondenterna skall både validiteten 
och reliabiliteten vara hög med tanke på deras erfarenheter även om två projektörer inte 
arbetat i ren 2D-CAD har de båda varit med i utvecklingen när 3D-projektering blev 
den centrala delen i programmet Novapoint. Efter varje genomförd intervju skickades 
en sammanfattning av intervjun iväg på e-post som respondenterna fick läsa igenom 
och korrigera för att missuppfattningar inte skulle uppkomma. 
 
Dokumentanalysen anses ha hög reliabilitet då det är precis detta som 
problembeskrivningen handlar om i grunden. Metoden ansågs då vara den mest 
relevanta till rapportens problembeskrivning. Validiteten hos metoden ansågs också 
vara hög, då rapporten i grund handlar om just ÄTA-arbeten, en dokumentanalys ansågs 
då vara ett givet alternativ. En kvantitativ studie hade kunnat bedrivas med statistik över 
ÄTA-arbeten men ansågs inte vara relevant till detta arbete. Även ekonomiaspekten 
hade kunnat tas med i en kvantitativ analys men ansågs skulle ta för lång tid. 
 
Studien hade kunnat bedrivas som kvantitativ med fallstudier och dokumentanalyser. 
Men när det kommer till fallstudier är validiteten oftast låg då respondenternas 
erfarenheter kan variera i stora drag och inte ge något fullt trovärdigt resultat. Det 
bedömdes då tidigt att kvalitativ analys skulle vara bättre till den här rapporten. 
 
Sett till dokumentanalysena skulle omfånget kunnat dras ner. Denna rapport behandlar 
anläggningsarbeten i varierande storlek, men hade kunnat inrikta sig på mindre arbeten 
också. Teoretiskt borde det framkommit likvärdiga siffror från dokumentanalyserna i 
ett mindre omfång också, men det kan bevisas i en framtida studie. Även listor från fler 
årtal hade kunnat användas, företagen hade dock svårigheter att titta längre bak än 2009. 
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Studien som examensarbetet bygger på utfördes av Josephson och Hammarlund (1999). 
Eftersom rapporten är vetenskaplig och refererats till i andra rapporter som exempelvis 
Johansson et al. (2014) anses den trots sin ålder vara relevant. 
 
Resultatet som togs fram med dessa metoder ansågs då vara trovärdigt. Arbetet har följt 
en kvalitativ studie och relevant empiri har samlats in som kunnat användas. Det visar 
då också att införandet av BIM har lett till mindre projekteringsfel och detta kan då 
användas för att få fler företag att implementera arbetsmetoden. 

6.2 Metoddiskussion 
Utifrån rapportens problembeskrivning ansågs det att litteraturstudie, 
dokumentanalyser och intervjuer var de rätta metoderna att använda. Insamlad empiri 
ansågs kunna användas till att besvara ställda frågeställningar i rapporten. Studien hade 
möjligtvis kunnat bedrivas som kvantitativ med fallstudier istället, men det ansågs tidigt 
att en kvalitativ studie var det rätta att välja med tanke på problembeskrivningen. Istället 
för att fråga ut massa projektörer med enkäter var det bättre att intervjua enskilda 
projektörer med relevant erfarenhet. Dokumentanalyser hade behövt göras oavsett då 
hela problembeskrivningen egentligen handlar om dem. Litteraturstudie har behövts 
och använts för att stärka problembeskrivningen och bedriven teori i rapporten. 

6.3 Begränsningar 
Examensarbetet är relevant för både projektörer och entreprenörer inom 
anläggningsbranschen. Detta då arbetet har koncentrerats mer mot väg och anläggning 
än mot hus. Projektörer och entreprenörer från olika företag i olika delar av Sverige har 
bidragit till datainsamlingen vilket gör att resultatet kan antas vara generellt. Kontakt 
med fler företag från fler platser i Sverige hade definitivt kunnat göra resultatet än mer 
generellt. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Problembeskrivningen beskriver att BIM har potentialen att minska antalet 
projekteringsfel (Johansson et al., 2014) samt att många av de ÄTA-arbeten som 
upptäcks i produktionen kan härledas till bristfällig projektering (Andersson & 
Hedberg, 2013). Att BIM har minskat antalet projekteringsfel och därmed även ÄTA-
arbetena bekräftas genom de intervjuer och den dokumentanalys som genomförts.  
 
I problembeskrivningen nämns även att många anser att BIM tar för mycket tid och 
kostnad för att det ska vara värt att införa (Linderoth, 2013). Resultatet av detta 
examensarbete visar att det är värt att införa BIM i projekteringen för att få ett bättre 
underlag att bygga på. Detta borde ha möjligheten att minska ner 
produktionskostnaderna och produktionstiderna, vilket är fördelaktigt för både 
beställare och entreprenör. Beställaren kan dra ner på kostnaderna och entreprenören 
kan eventuellt genomföra fler projekt per år med kortare produktionstid. En studie av 
ekonomi och tid har dock inte genomförts i detta examensarbete. Det resultat som 
presenteras kan användas på flera sätt: 
 

§ Få fler företag att introducera BIM - Företag som tidigare varit skeptiska 
till BIM, där de tyckt att det varit för dyrt och tidskrävande, kan se att nyttan 
med BIM faktiskt finns. 
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§ Få in BIM i produktionen - Ett senare steg är att kunna få in mer och mer 
BIM-användning i produktionen hos entreprenörerna, för att på så sätt få en 
snabbare och mer felfri produktion. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
För att forska vidare inom området kan liknande men mer detaljerade studier göras 
inom samma område. Projekt som projekteras i BIM kan studeras från projektering, in 
i produktionen och fram till projektets avslut som en fallstudie där det studeras hur 
införandet av BIM påverkar de olika aktörerna i ett projekt. De faktorer som kan 
studeras är ett projekts ekonomi, om den blivit bättre eller sämre med BIM samt en 
studie om hur ett projekts tid påverkas med införandet av BIM. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Intervjumall 
 
Intervju 
 
Introduktion av examensarbetet 
Vårt examensarbete undersöker om införandet av BIM i projektering har lett till mindre ÄTA-
arbeten i anläggningsproduktionen. Vi undersöker detta genom att intervjua personer som varit 
inblandade i projekteringsstadiet under de senaste 15 åren med hjälp av tidigare undersökningar. 
 
Frågor 
 

• Hur går projekteringen för anläggningar till idag? 
 

• Vilka datorprogram använder ni till projektering? 
 

• Arbetar ni i 2D eller 3D? 
 

• Hur har era projekteringsmetoder förändrats under de senaste 15 åren? 
 

• Upplever ni att projekteringsfelen har minskat vid införandet av BIM?  
 


