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SAMMANFATTNING 

De flesta produktionsbranscher i Sverige har haft en positiv teknisk utveckling med 
digitaliserade verksamheter, och därmed effektivare processer. Byggbranschen är den bransch 

som det har tagit mycket längre tid för att implementera digitaliserade arbetssätt och metoder, 
och beskrivs oftast som en konservativ bransch. Denna utveckling har dock accelererat under 

senare år, och BIM (Buliding Information Modelling) har blivit allt mer känt inom 
byggindustrin. 

Syftet med arbetet var att undersöka hur mycket BIM egentligen används i byggbranschen, 

och vilka de rådande orsakerna är till varför det inte används hos alla aktörer. Metoden som 
har tillämpats i studien utgörs av en förstudie i form av en enkät, där olika aktörer har 

beskrivit hur BIM tillämpas i deras verksamhet samt vilka de verkliga problemen är för 
utvecklingen av BIM. Utifrån enkätsvar har en djupare studie utförts i form av intervjuer av 
olika aktörer. 

Resultatet visar att det snarare är okunskap, användarvänlighet och bristfällig samverkan som 
motverkar utveckling av BIM-processen. För att komma ifrån det konservativa så behöver 

dessa faktorer angripas, om effektivare processer ska tillföras branschen.  
 
Slutsatsen om varför BIM inte används dras av resultaten ovan. Processen används till en viss 

del, men inte i den utsträckning som det teoretiskt är avsett. Den sträcker sig inte ut över hela 
byggprocessen, och är mest utvecklad i projekteringsskedet. Processen tillämpas fram till 

övergången mellan de olika skedena, och beror på bristfälliga kravställningar och samarbeten 
mellan aktörer och beställare. En lösning är att öka BIM-kunskapen och utveckla en 
gemensam plattform för alla aktörer i alla skeden, där kravet på BIM ska vara en självklarhet i 

projekten. Detta genom en framtagen implementeringsmodell anpassad efter de svar och 
önskemål som förekommit i studien. 

 

Nyckelord 

BIM, informationsmodell, byggnadsinformationsmodell, process, virtuellt byggande, 
effektivisering, projekteringsskedet, produktionsskedet, förvaltningsskedet .   



 

  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

SUMMARY 

Most production sectors in Sweden have had a positive technical development with digitized 
operations, and thus more efficient processes. The construction industry is the industry that 

has taken much longer to implement digitized working methods and methods, and is usually 
described as a conservative industry. However, this development has accelerated in recent 

years, and BIM (Buliding Information Modeling) has become increasingly known in the 
construction industry. 
 

The purpose of the work was to investigate how much BIM is actually used in the 
construction industry, and what the prevailing reasons are why it is not used by all actors. The 

method used in the study consists of a preliminary study in the form of a survey, where 
different actors have described how BIM is applied in their operations and what the real 
problems are for the development of BIM. Based on questionnaire responses, a deeper study 

has been conducted in the form of interviews by different actors. 
 

The result shows that it is rather ignorance, user friendliness and inadequate collaboration that 
counteract the development of the BIM process. To get rid of the conservative, these factors 
need to be addressed if more efficient processes are to be supplied to the industry. 

 
The conclusion about why BIM is not used is deducted from the results above. The process is 

used to a certain extent, but not to the extent that it is theoretically intended. It does not extend 
throughout the entire construction process, and is most developed in the design phase. The 
process is applied to the transition between the different stages, and is due to insufficient 

demands and cooperation between actors and developer. One solution is to increase BIM 
knowledge and develop a common platform for all actors at all stages, where the requirement 
for BIM should be a matter of course in the projects. This through an implemented 

implementation-model adapted to the responses and wishes that have been found in the study. 
 

 

Keywords 

BIM, information model, building information model, process, virtual construction, efficiency, 
design phase, production phase, management phase. 



 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
FÖRORD ..................................................................................................................................... i 

SAMMANFATTNING .............................................................................................................. iii 

SUMMARY ...............................................................................................................................vi 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ................................................................................................. 2 

1 INLEDNING ........................................................................................................................... 4 

1.1 Bakgrund...................................................................................................................... 4 

1.2 Syfte ............................................................................................................................. 4 

1.4 Genomförande ............................................................................................................. 5 

1.5 Validitet och reliabilitet ............................................................................................... 5 

1.6 Avgränsning................................................................................................................. 5 

2 BYGGPROCESSEN ............................................................................................................... 6 

2.1 Idéskedet ........................................................................................................................... 6 

2.2 Planskedet – programskedet ............................................................................................. 6 

2.3 Bygglov – projektering ..................................................................................................... 7 

2.4 Genomförande – byggnation ............................................................................................ 7 

2.5 Uppföljning – förvaltning ................................................................................................. 8 

3 BIM – BYGGNADSINFORMATIONSMODELLERING .................................................. 10 

3.1 Visualisering ................................................................................................................... 10 

3.2 Mängdavtagning ............................................................................................................. 11 

3.2.1 Vico Office .............................................................................................................. 11 

3.2.2 Tocoman iLink ........................................................................................................ 11 

3.2.3 MAP Kalkyl............................................................................................................. 11 

3.3 4D och 5D i BIM ............................................................................................................ 11 

3.4 BIM i förvaltningsskede ................................................................................................. 12 

3.5 Fördelar med BIM .......................................................................................................... 12 

3.6 Motverkan av BIM – användning................................................................................... 12 

3.7 Standardisering av BIM.................................................................................................. 12 

3.8 Begrepp........................................................................................................................... 13 

3.8.1 CoClass .................................................................................................................... 13 

3.9 Datamodell ..................................................................................................................... 14 

3.9.1 IFC – Industry Foundation Class............................................................................. 14 

3.9.2 fastAPI ..................................................................................................................... 14 

3.9.3 fi2xml ...................................................................................................................... 14 

3.10 Process .......................................................................................................................... 14 



 

 3 

3.11 Nivåer av BIM .............................................................................................................. 15 

4 RESULTAT OCH ANALYS ................................................................................................ 18 

4.1 Resultat och analys av förstudie enkät ........................................................................... 18 

4.2 Resultat och analys av intervjuer.................................................................................... 26 

4.2.1 Resultat och analys av beställare ............................................................................. 26 

4.2.2 Resultat och analys av entreprenadföretag .............................................................. 27 

4.2.3 Resultat och analys av konsultföretag ..................................................................... 27 

5 DISKUSSION ....................................................................................................................... 30 

5.1 Är kostnad en motverkande faktor för BIM - implementering?..................................... 30 

5.2 Har verksamhetens storlek betydelse?............................................................................ 30 

5.3 Varför väljer man inte BIM? .......................................................................................... 30 

5.4 Vilka indikerade åtgärder krävs för att BIM ska användas mer genom hela 

byggprocessen?..................................................................................................................... 31 

5.5 Fortsatt arbete ................................................................................................................. 32 

6 SLUTSATS ........................................................................................................................... 34 

7 REFERENSER ...................................................................................................................... 36 

BILAGOR ................................................................................................................................ 38 

Bilaga 1: Förstudie enkät ...................................................................................................... 38 

Bilaga 2: Intervjufrågor för beställare .................................................................................. 44 

Bilaga 3: Sammanställda intervjusvar från beställare A ...................................................... 46 

Bilaga 4: Sammanställda intervjusvar från beställare B....................................................... 48 

Bilaga 5: Sammanställda intervjusvar från beställare C....................................................... 50 

Bilaga 6: Sammanställda intervjusvar från beställare D ...................................................... 52 

Bilaga 7: Sammanställda intervjusvar från beställare E ....................................................... 54 

Bilaga 8: Intervjufrågor för entreprenadföretag ................................................................... 56 

Bilaga 9: Sammanställda intervjusvar från entreprenadföretag A ....................................... 58 

Bilaga 10: Sammanställda intervjusvar från entreprenadföretag B...................................... 60 

Bilaga 11: Intervjufrågor för konsultföretag ........................................................................ 62 

Bilaga 12: Sammanställda intervjusvar från konsultföretag A............................................. 64 

Bilaga 13: Sammanställda intervjusvar från Konsultföretag B ............................................ 66 

 
 

  



 

 4 

1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

De flesta produktionsbranscher i Sverige har haft en positiv teknisk utveckling med 

digitaliserade verksamheter, och därmed effektivare processer. Byggbranschen är den bransch 
som det har tagit mycket längre tid för att implementera digitaliserade arbetssätt och metoder, 

och beskrivs oftast som en konservativ bransch. Denna utveckling har dock accelererat under 
senare år, och BIM (Buliding Information Modelling) har blivit allt mer känt inom 
byggindustrin. 

BIM, på svenska Byggnadsinformationsmodellering, är ett tekniskt hjälpmedel som utvecklats 
mycket under senare år. Informationshanteringen som hjälpmedlet erbjuder har varit till fördel 

för effektivisering av byggprocesserna. BIM är idag en väl utvecklad teknisk arbetsmetod, 
men är oftast inte integrerad i hela byggprocessen. Det används idag som mest i 
projekteringsskedet, för att samordna olika modeller från olika aktörer och motverka 

kollisioner. 

Utöver samordning av flera modeller, så lagras och kopplas även information till varje 

byggnadsdel som modellen består av. Denna information möjliggör mängdning och 
kostnadskalkylering direkt i modellen, vilket medför tids- och resursbesparing gentemot 
traditionella metoder. Denna potential används inte i lika stor utsträckning som 3D-

modellering och samordning, och behöver integreras mer för att uppnå den effektivisering 
som teori om BIM utlovar. 

Problematiken kopplad till en utveckling och större användning av BIM ligger därmed i att 
hjälpmedlet inte används på rätt sätt i branschen. Det används inte lika mycket av alla aktörer, 
vilket hämmar arbetsmetodens effektiva fördelar. Det ligger även i att det råder okunskap om 

BIM, och att detta motverkar att det efterfrågas av beställare vid upphandlingar. Trafikverket 
är dock en beställare som efter statliga direktiv vid upphandlingar ställer krav på att BIM 
används i byggprojektet.   

Rapportens resultat ska redogöra för vilka åtgärder som finns för att BIM ska bli en 
självklarhet i alla företag, och efterfrågas mer.  

De frågeställningar som ska besvaras är följande: 

Varför används inte BIM? 

• Är kostnad en motverkande faktor för BIM - implementering? 

• Vilka indikerade åtgärder bör göras för att BIM ska användas mer genom hela 
byggprocessen? 

1.2 Syfte 

I arbetet så undersöks hur mycket och på vilka sätt BIM egentligen används i byggbranschen, 
och vilka orsaker som finns till varför det inte används hos alla aktörer.  

 

1.3 Metod 

Metoden som har används för att svara på frågeställningarna och ge en tydlig bild av vad 
ämnet är, är enkätsvar, intervjuer, böcker, rapporter och Internetkällor. 
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1.4 Genomförande 

De valda metoderna i studien är enkätstudier och intervjuer. För att besvara de olika 
frågeställningarna behövs flera synvinklar från alla aktörer. Det har därför valts att göra en 

förstudie och en huvudstudie för att samla information; en för beställarna, entreprenörföretag 
och konsultföretag samt en med olika aktörer. 

Enkätstudien har skrivits med avseende på att finna hur mycket och av vilka som BIM 

används som mest, samt vad i BIM som aktörerna anser är av störst intresse att använda, och 
på vilket sätt. Informationen från enkäterna ska även visa vad aktörerna anser bör förbättras/ 

utvecklas. För att få en stor spridning och ett kvalitativt resultat så har det valts att skickas ut 
till olika aktörer på olika företag i landet. 

Intervjuerna har begränsats till maximalt 10 stycken, vars intervjufrågor skiljer sig från de 

olika aktörerna, och är skrivna och riktade specifikt till beställaren, entreprenadföretag och 
konsultföretag. Intervjufrågorna är ställda på ett sätt för att få beställarens, entreprenörens och 

konsulternas synvinkel på BIM, och dess inställning gentemot BIM som arbetsmetod. 
Resultaten från intervjuerna ska svara på varför BIM inte efterfrågas, och vad som är 
bakomliggande orsak till detta. Man har under arbetsgång varit tvungen att utöka 

avgränsningen med beställare till flera aktörer i byggprocessen för att få en tydligare bild. 

För att få en utökad förståelse om BIM så är resterande information i rapporten kompletterad 

med faktainsamling genom böcker, artiklar och internetsökningar. 

1.5 Validitet och reliabilitet 

Tolkning av BIM är olika. Arbetsmetoden är av många oftast sedd som endast 3D-

modellering och virtuell modellering, vilket kan orsaka att enkätens frågor inte tolkas på rätt 
sätt. 

En felkälla som kan komma till att påverka resultatet är fel val av enkätmall, som skickats ut 
till enstaka aktörer, där flervalsfrågor inte kunnat besvaras korrekt – då mallen inte innehöll 
flervalsrutor. Ca 40 enkätsvar av 110 har fått ut enkäten med fel mall. Detta åtgärdades snabbt 

vid upptäckt. Aktörerna har skrivit vilka fler alternativ i flervalsfrågorna som de hade velat 
välja till, och dessa har tagits hänsyn till i resultaten. 

1.6 Avgränsning 

BIM är som tidigare nämnt, en väl utvecklad teknisk process. Arbetet kommer därför inte att 
vara ingående i hur den tekniska processen kan utvecklas; bättre samordningsverktyg, nya och 

förbättrade plugin etc. Studien är endast inriktad på hur verktyget används i dagsläget, och 
vilka förbättringar/ utvecklingsmöjligheter av verksamheter som finns.  

I och med att BIM ännu inte är utvecklat i förvaltningsskedet, så kommer det mest att 
diskuteras kring projekterings- och produktionsskedet 

För att få ett så bra och spritt resultat som möjligt så har 9 antal intervjuer gjorts och 

analyserat 110 enkätsvar. 
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2 BYGGPROCESSEN 

 

 
Figur 1: Illustration över byggprocessen (Sjölund, o.a., 2018) 

2.1 Idéskedet 

Detta är en idé som kan uppkomma på olika sätt som till exempel från olika aktörer. Efter att 

idén har uppkommit så ska man göra olika bedömningar och se över om det går att genomföra 
denna idé. Idéskedet är från att man lämnat in idén till kommunen till att man får ett besked 
om kommunen tycker det är lämpligt för kommunen att genomföra idén. 

I detta skede kan man se till att man tar upp relevanta och viktiga frågor som kan komma upp 

senare i byggprocessen. Detta försöker man svara på så det blir lättare i senare skeden. Om 
mycket information kommer upp i ett tidigt skede så kan man spara mycket pengar och tid 

etc. i senare skeden då man försökt utreda många frågor redan här.  

För att bedöma idén så har kommun och byggherre en dialog mellan varandra då byggherren 
ska lägga fram en skiss på projektet som är i fråga med en beskrivning som ska innehålla vart 
projektet är tänkt att genomföras och vad det ska vara (flerfamiljehus, antal lägenheter och så 

vidare). 

Kommunens roll blir att bedöma om hur projektet ligger till med översiktsplan och om en 
detaljplan finns, men även andra frågor som kan komma upp. Efter att man bedömt hur det 

ligger till så ger kommunen ett muntligt besked om man ska gå vidare med idén eller om man 
inte ska fortsätta längre. 

När man fått ett positivt besked av kommunen så fördjupar man sig i idén, då undersöker 

kommunen eventuella konsekvenser inom miljö, infrastruktur och tekniska frågor som kan 
påverka bygget. Medan byggherren ska se över finansieringen om projektet är lönsamt att 
utföra, men också se hur marknaden ser ut idag. 

Det som byggherre och kommun gör tillsammans är att se över riskbedömningar samt 

diskuterar hur upplägget på projektet ska vara, vad man förväntar av varandra men också 
vilka roller man ska ha i projektet. Ansvar ska också fördelas, och samtidigt gå igenom 

planprocessen. 

Till sist ger kommunen ett besked (muntligt) om projektet är tillräckligt bra för att prövas i 
bygglov eller om det är tänkt att det ska prövas i detaljplan. Detta beror på hur stort och vad 
projektet är. (Sjölund, o.a., 2018) 

2.2 Planskedet – programskedet 

Idéskedet var det första steget i byggprocessen och nu kommer man in i planskedet som man 

gör tillsammans med kommunen och beställaren men också andra aktörer som kommer vara 
engagerande. Mellan alla dessa parter så startar man planprocessen. Då är det beställaren som 
skickar in en ansökan till planläggning. Detta skickas till stadsbyggnadskontoret i kommunen.  
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Planbesked kan man också ansöka om. Detta ansöks då man vill ha ett beslut av 

byggnadsnämnden som ska se till om man kan få inleda planläggning eller om man inte får 
det. Då får man en preliminär tidplan för att utföra planarbetet. 

När ansökan om planläggning kommer in till kommunen så ska man se om ansökningen 

stämmer in på översiktsplanen och granska hur det ser ut för de allmänna intressena. Idén om 
projektet ska kontrolleras mot olika faktorer som till exempel stadsbild, markförutsättningar 

etc. 

Efter allt är godkänt där så börjar samarbetet mellan kommunen och beställaren då man börjar 
ta fram skisser och andra underlag som ska finnas för att kunna få bygglov. Detta får man 
oftast hjälp med av konsulter som är experter på vad som måste finnas på handlingarna och 

skisserna.  

Efter detta så ska samråd och granskning hållas för att redovisa detta planförslag som tagit 
upp. Under planprocessen så prövar man projektet under hela denna tid.  Planen kan läggas 

ner av byggnadsnämnden efter att samråd och granskning har utförts. Men om det beviljas så 
går man vidare med att arbeta fram ett planförslag. Om allt går som det ska och planen har 
granskats så antas planen, medan man sedan måste vänta ca 4 veckor till att planen vunnit 

laga kraft. (Sjölund, o.a., 2018) 

2.3 Bygglov – projektering 

När man fått sin plan godkänd och den vunnit laga kraft så ska man ansöka om bygglov. Det 
är viktigt att en bra och tydlig dialog finns mellan beställaren och kommunen för att få ett så 
bra resultat som möjligt. Beställaren är den som ska se till att allt material som ska finnas för 

att söka bygglov finns och att man dokumenterat allt som kommunen sagt ska finnas med. 
Efter detta så söker man bygglov och skickas in till byggnadsnämnden. Det är viktigt att 

skicka in den i god tid innan projektet är tänkt att börja då bygglov kan ta tid att få och 
behöver granskas noga.  

Man prövar ett bygglov enligt de krav om förutsättningar och om byggnaden som gäller i 
Plan- och bygglagen för att få sitt bygglov beviljat. En viktig faktor är också att kolla att man 

följer det som finns i detaljplan.  

Det som är bra att tänka på när man ska göra ett projekt är att bygga det på ett sådant sätt att 
det är hållbart och bra för miljön för att man ska bygga upp en hållbar stad. Kan vara sådan 

som att tänka på materialval och utseende på en byggnad.  

Under hela bygglovsprocessen så är det viktigt att ha en bra dialog mellan beställare och 
kommunen och andra aktörer som blir involverade.  

Sådant man granskar under ett bygglov kan vara, finns behov av parkering, tillgänglighet, 

placering, utformning, grannar som kan ha åsikter etc.  

När man fått godkänt bygglov så innebär detta för genomförandet och är inte ett startbesked. 
Startbesked får man separat och det är då man kan börja bygga. (Sjölund, o.a., 2018) 

2.4 Genomförande – byggnation 

Under detta stadie ska man göra prövningar eftersom det finns många moment i ett 
byggprojekt. En del att dessa prövningar gör själva kommunen och andra delen gör 

beställaren själv. Viktigt är också att hålla kontakt med kommunen under processen.  

När ett projekt ska dra igång så är det viktigt att alla parter i projektet har granskat vad som 

gäller för detaljplanen samt andra avtal som behövs för ett projekt. Det kan vara till exempel 
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bygglov, finansieringsupphandling etc. Det som också är viktigt är att planera när man ska ha 

samråd och att allt är förberett för detta, samt att material som ska in för att godkännas är inne 
i god tid innan.  

Innan en byggnad får tas i bruk så måste man få ett slutbesked av kommunen. Detta innebär 
att bygglov, startbesked och andra dokument ska vara uppfyllda för att ett slutbesked ska 
kunna fås. 

Under detta stadie så utförs arbetsplatsbesök av kommunen för att se till att allt går som det 
ska och de krav som ställts följs. (Sjölund, o.a., 2018) 

2.5 Uppföljning – förvaltning  

I det sista skedet förvaltningen, så ser kommunen till att till exempel exploateringen har gjort 
som det var avtalat, men också se till att punkter som finns kvar att uppfyllas blir gjorda som 

till exempel energiförbrukningen för fastigheten, så det uppfyller de krav som finns i plan- 
och bygglagen. 

Beställaren i detta skede ansöker om miljöcertifiering om projektet är tänkt att byggas för att 
få ett sådant. Man ska också utföra undersökningar för de boende och inflyttade, se över 
energiförbrukningen, genomföra olika mätningar som till exempel radonmätningar samt 

utföra besiktningar etc. Men senare kan renoveringsbehov uppstå och då kontrolleras detta. 
(Sjölund, o.a., 2018) 
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3 BIM – BYGGNADSINFORMATIONSMODELLERING 

BIM står för ByggnadsInformationsModellering (Building Information Modelling), och är ett 
modernt arbetskoncept i dagens byggbransch. Det utgörs av utvecklade tekniska verktyg med 

avseende att samordna alla olika aktörer och delar i en byggprocess i en och samma modell. 
Denna funkar som en gemensam databas, och ska vara till stor hjälp i ett byggprojekt. I 

begreppet BIM så representerar bokstaven I den viktigaste parten av det som konceptet står 
för; nämligen information. BIM bygger på industrialiserat tänkande; att byggprocessen ska 
kunna effektiviseras genom att alla delaktiga aktörer arbetar och tar del utav samma databas, 

innehållande all väsentlig information kopplad till projektet i fråga. De företag inom 
byggbranschen som tar fram handlingar enligt ”öppna byggsystem” (”Ett öppet byggsystem 

är en geometrisk beskrivning som är tillgänglig för alla av ingående byggnadsdelars 
uppbyggnad samt hur de förbinds” (Lidelöw, Stehn, Lessing, & Engström, 2015, s. 145)) 
samt ”normer och standarder” använder sig därmed av BIM som visar ingående detaljer om 

en byggnad och dess olika byggnadsdelar. (Lidelöw, Stehn, Lessing, & Engström, 2015) 
 

BIM är en utveckling av de tidigare CAD-systemen. Effektivisering av projektering började 
när man i byggbranschen gick ifrån handritningar till digitala ritningar i 2D i CAD-systemen. 
I CAD-systemen upptäcktes det att flera vyer av ett projekt behövdes, och att risken för fel var 

hög. För att komma ifrån detta så utvecklades idéer om att rita hela geometrin av byggnaden 
och plocka olika vyer direkt från modellen som sedan kan används till handlingar. I och med 

detta så utvecklades 3D-modeller, vilka är grundläggande för BIM-modeller. 

Idag så är inte 3D-grafik något som är nytt, och 3D-modeller används i stor utsträckning 
under projektering. I dagsläget så är BIM mest förekommande under projekteringsstadiet, där 
det som mest används för samordning och visualisering av objektet och dess konstruktion. 

Detta gör att verktygets funktion många gånger kan uppfattas fel, där man istället endast ser 
det som ett verktyg för 3D-modellering. En BIM-modell är dock inte begränsad till endast det 

tredimensionella, det har fler dimensioner kopplade till sig. BIM-modeller är avsedda att 
innehålla all väsentlig information som behövs för att upprätta objektet. Objektet skall kunna 
modelleras i en miljö som efterliknar den verkliga så mycket som möjligt, och då kan 

exempelvis geografiska och geometriska data kopplas till modellen. För att uppnå sina 
effektiviserande egenskaper, så ska modellen utgöras utav fler dimensioner än bara den som 

visar objektets 3D-grafiska utformning och miljö. Till modellen kan information som 
exempelvis tidplan (4D), kostnadskalkyl (5D), energiberäkningar och drift och underhåll att 
kopplas. (Karlsson, 2009) 

3.1 Visualisering 

BIM-projektering innebär per automatik en visualisering av det objekt som ska projekteras, 

vilket är till en stor nytta. Under projektets gång är det en fördel om alla medverkande parter 
har en gemensam bild över hur objektet och projektet kommer att se ut. Detta underlättar 
mycket med 3D-visualisering gentemot traditionella 2D-ritningar. En tredimensionell modell 

över objektet visar tydligt hur den verkliga bilden av objektet ser ut. Idag är BIM-verktygen 
så pass utvecklade att det oftast inte behöver användas några verktyg utöver dessa för att 

visualiseringsunderlaget ska bestå av så detaljerade och reella 3D-miljöer som möjligt.  

När BIM-projekt utförs så är 3D-projektering en självklarhet. Visualiseringsunderlag blir 
därmed också en självklarhet som kommer på köpet med 3D-modellen. (Karlsson, 2009) 
(Roupé, Viklund, Johansson, & Andersson, 2014) 
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3.2 Mängdavtagning 

Mängdavtagning inom byggbranschen syftar på att aktörer, exempelvis kalkylerare och 
inköpare, tar fram mängdlistor på material som behövs för produktionen utav ett 

byggnadsobjekt. Mängdavtagningar idag sker oftast under produktionsskedet, och utförs 
oftast manuellt genom mätningar och avläsningar ur 2D-ritningar på papper. Hjälpmedel till 
det traditionella arbetssättet är oftast skalstockar och miniräknare. Aktörer är vana vid detta 

sätt att utföra mängdavtagningar på, och det anses som säkrast att låta de erfarna och kunniga 
att utföra detta arbete.  

Mängdavtagning med BIM-relaterade metoder sker direkt ur den projekterade modellen. 

BIM-verktyget genererar ut färdiga listor, med all intressant data som behövs för 
kostnadskalkylering. Mängdavtagningsmetoden sparar mycket tid, och är därmed väldigt 

effektivt. För att detta ska vara möjligt så krävs det dock att modellen är väl detaljerad, med 
rätt benämning på alla olika objekt. Detta innebär därmed en längre och mer detaljerad 
projektering. Några utav BIM-verktygen som är avsedda för mängdning är Vico Office, MAP 

Kalkyl och Tocoman iLink. (Karlsson, 2009) 

3.2.1 Vico Office 

Vico är en förkortning för Virtual Construction, och är utvecklat i Sverige. Vico är ett samlat 
programpaket som ska avse alla verktyg som behövs för att underlätta en komplett 
användning utav BIM i projekteringen. Programpaketet har verktyg som möjliggör 

mängdning, kalkylering och kalkyleringsanalyser, tidsplanering och kollisionskontrollering. 
Programmet möjliggör även analysering av modellen för att säkerställa att de mängder som 

tas ut är korrekta. (Office, 2018) 

3.2.2 Tocoman iLink 

Tocoman iLink är ett plug-in-program som är avsett för mängdningsavtagning. Plug-in-

programmet är oberoende av vilket BIM-verktyg som den ska användas till. (Lantto, 2009) 

3.2.3 MAP Kalkyl 

MAP är ett program som används till planering och kostnadskalkylering bland annat men 

också för att skapa kalkyler i ett tidigt skede. MAP kalkyl är det program som ligger till grund 
för flera appar för inköp och tidsplanering till exempel. (Unit4, 2018) 

3.3 4D och 5D i BIM 

En av dimensionerna som är tänkt att kopplas till BIM är Tidsplanering, och utgör den fjärde 
dimensionen (4D) i en BIM-modell. Tanken är att BIM-modellen även ska användas till att 

visualisera produktionsskedet genom att virtuellt kunna simulera de olika produktionsfaserna.  

För att produktionen ska bli så effektiv som möjligt, så ligger en noga övertänkt planering till 
grund. Med en tredimensionell modell över arbetsplats och objekt som ska produceras, så kan 

effektivare planeringar utav produktionen genereras. Tanken är därav att en tidplan ska kunna 
kopplas direkt till 3D-modellen. Aktiviteter kopplas till de olika objektdelarna i modellen. 

Aktiviteterna kan sedan summeras ihop till en hel tidplan kopplad till modellen. Det ska då 
vara möjligt att avläsa när och hur varje byggnadsobjekt i modellen ska börja uppföras i 
produktionen. Alla revideringar och eventuella förseningar ska även kunna redovisas och/eller 

avläsas direkt i modellen. 

Till 4D-modellen så är det även tänkt att en kostnadskalkyl (5D) ska kopplas, med motiven att 
det ska vara möjligt att följa upp hur kostnaden ter sig under hela produktionsfasen. Olika 

utfall och förändringar ska kunna simuleras i 5D för att tidigt kunna analysera hur dessa 
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påverkar tid och kostnad i produktionen. Om byggnadsobjekt elimineras i modellen så ska de 

kopplade dimensionerna anpassas direkt efter ändringen. (Karlsson, 2009) (PEAB, 2014) 

3.4 BIM i förvaltningsskede 

Utöver 4D- och 5D-modellerna så ska även förvaltningsskedet kunna integreras med all 
relevant information som behövs för ett komplett förvaltningssystem. I dagsläget så finns det 
inga helt utvecklade, virtuella system där modeller anpassade efter förvaltning kan nyttjas av 

förvaltare. Det är mycket information som ska hanteras och tillföras dessa modeller, bland 
annat drift- och underhållsinformation (DoU), energianalyser, akustikanalyser och brand- och 

säkerhetsinformation. 

3.5 Fördelar med BIM 

Fördelar med arbetsmetoden är att all information samlas på ett ställe en gång, och 

återanvänds under projektets gång. Att arbeta i BIM-modeller medför därmed att dubbelarbete 
försvinner. Informationen är lättillgänglig i exempelvis läsplattor eller mobiltelefoner, och blir 

därmed inte tidskrävande som att behöva lägga undan tid till telefonsamtal eller att utvinna 
information från 2D-ritningar. Kalkylering och mängdning behöver exempelvis inte utföras 
flera gånger av flera aktörer, de kan istället hämta mängder och kalkyler direkt ur modellen. 

Mängdavtagning ur modellerna ger även de exakta mängderna som behövs, och minskar 
därmed beräkningsfel och spillmaterial.    

Samordning bidrar till att en bättre planering kan utföras, och att det i större och mer 

komplexa projekt är BIM-modellen som är mest lönsam. Oftast är det sådana projekt som 
innehåller mycket information men också information som är viktig att flera parter ska kunna 

ta del av. (Sverige, 2018) 

3.6 Motverkan av BIM – användning 

Det råder olika barriärer som motverkar att BIM ska implementeras överallt i byggbranschen. 

Brad Hardin skriver i boken BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods, 
and Workflows att för att kunna lyckas med BIM-projekt, så är det är viktigt att ha förståelse 
att BIM inte endast omfattas av programvara; det är en programvara och en process. Hardin 

beskriver även BIM som en trebent pall, där varje ben utgör en utav de viktiga faktorerna som 
ska integreras för att uppnå en lyckad användning av BIM i en verksamhet: process, teknologi 

(technologies) och människans inställning (behaviors). Av dessa tre så beskriver Hardin 
människans inställning som den faktor som är svårast att ändra på. Branschen är väldigt 
konservativ med arbetsmetoder som fungerat väl i flera år. Att införa nya arbetsmetoder och 

processer kan därmed krocka med de väletablerade metoderna som redan finns på de olika 
företagen. Anledningarna till de motverkande barriärerna är därmed olika beroende på de 

olika aktörerna. Det finns vissa delar utav byggbranschen där 2D fortfarande används i 
projektering. I vissa fall är det helt beroende av vad för typ av projekt som utförs; 
brokonstruktion är ett exempel som i nuläget är mer komplicerat att modellera i 3D. (Hardin, 

2015) 

3.7 Standardisering av BIM 

BIM är ett brett begrepp som tolkas på olika sätt. För att uppnå en lyckad implementering av 
BIM i flera verksamheter så eftersträvas en standardisering av BIM, med tre fungerande 
nyckelfaktorer 

- Begrepp 

- Datamodell 
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- Process 

(Alliance, 2018) 

3.8 Begrepp 

Det råder idag olika tolkningar av BIM som begrepp, och definitionerna skiljer sig mellan 
verksamheterna beroende på hur de arbetar. Om BIM ska kunna implementeras mer i 
byggsektorn, så är det viktigt att alla aktörer använder sig utav samma språk. Med en 

standardisering så tillkommer gemensamma begrepp och definitioner, vilket utgör en lösning 
på problematiken och bidrar till en mer effektiv byggprocess. (Sweden, Begrepp, 2018)  

I och med nya tekniker och arbetsmetoder i byggbranschen så behöver standarder ändras 
parallellt med utvecklingen. Då informationsmodellerna började utvecklas så började därmed 
även klassifikationssystemet CoClass komma till, som är helt anpassat efter digital 

modellering. Det nya klassifikationssystemet ska underlätta det gemensamma språket och 
därmed även BIM-användning. (byggtjänst, CoClass blir nytt system för klassifikation av all 

byggd miljö, 2018)  

3.8.1 CoClass 

BSAB är det svenska klassifikationssystem som ägs och förvaltas utav Svensk Byggtjänst och 

har använts sedan 1970. Systemet (BSAB 96) befinner sig i dagsläget i en övergångsperiod, 
där den successivt håller på att ersättas utav CoClass. CoClass är ett helt nytt 

klassifikationssystem som kom till i slutet av oktober 2016, och är en uppdaterad version av 
BSAB. Då byggsektorns arbetsmetoder blev alltmer digitaliserade med åren, så uppstod 
behov av att uppdatera klassifikationssystemet BSAB allt eftersom. BSAB 96 är relevant för 

2D- och 3D-modellering, men dock inte för informationshantering i BIM-modeller. Det 
påbörjades därför ett utvecklingsarbete, BSAB 2.0, för att uppdatera klassifikationssystemet 

så att det ska passa informationshanteringen i modellerna. BSAB 2.0 blev därefter benämnt 
till CoClass. (byggtjänst, 2018)  

CoClass omfattar all byggd miljö genom hela dess livscykel. Det utgörs utav klasser för allt 

från stora byggnadskomplex till de minsta byggdelarna. Systemet består utav nio olika 
tabeller där klasserna finns fördelade i:  

• Utrymmen 
• Byggnadsverk 
• Byggnadsverkskomplex 

• Byggdelar 
• Funktionella system 

• Konstruktiva system 
• Komponenter 
• Produktionsresultat 

• Förvaltningsaktiviteter  

Tabellerna kan jämföras med nio högar av legobitar som kombineras ihop till ett önskat verk. 

De olika legobitarna utgör de klassade objekten i tabellerna, och innehåller mer information 
än det byggnadsverk som uppförs. Denna information är avsedd att vara relevant för hela dess 
livslängd. (landsting, o.a., 2017)  
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3.9 Datamodell 

BIM kräver ett ständigt utbyte utav information, och ställer därför krav på processer och 
format på de datamodeller som informationen samlas i. För ett effektivt informationsutbyte så 

bör formaten på datamodellerna vara neutrala standardformat som enkelt ska kunna utbytas 
mellan de olika aktörerna. De standardformat som används i Sverige är följande:  

• IFC 

• fastAPI 
• fi2xml 

(Sweden, Datamodell, 2018)  

3.9.1 IFC – Industry Foundation Class 

IFC är det mest neutrala filformatet då det är lätt att utbyta mellan de olika aktörerna, och 

underlättar kommunikationen då det är flera olika yrkesgrupper med i ett byggnadsprojekt. 
IFC-formatet är en ISO-standard och det format som byggbranschen i världen har valt. 

(GRAFHISOFT, 2018)  

3.9.2 fastAPI 

Fastighetsbranschen är den del av byggsektorn som utvecklats minst. De flesta i 

fastighetsbranschen använder sig oftast bara utav ett fastighetssystem. Det uppfyller oftast 
inte den funktion som krävs, och kompletteras därför med andra system. Aktörerna i 

fastighetsbranschen kommunicerar med varandra genom dessa system, som oftast är låsta. 
Detta har medfört att systemen inte kunnat tas del av utav andra, och hämmat 
informationsutbyte och innovationsutvecklingen.  

fastAPI är ett system som låst upp dessa system, och gjort det möjligt för aktörerna i 
fastighetsbranschen att kunna ta del utav dem och lättare kommunicera med varandra. Detta 
gör det även möjligt för en vidareutveckling av fastighetssystemen och informationsutbytet 

till och mellan aktörerna i förvaltningsskedet. (Sweden, fastAPI för fastighetssystem, 2018) 

3.9.3 fi2xml 

fi2xml är en svensk standard som hjälper till att översätta fastighetsinformation i olika 

databaser. Systemet är ett mer kostsamt och effektivt alternativ för utbyte utav 
fastighetsinformation, och är enkelt att använda.   

Det kan bli kostsamt och komplicerat att behöva byta till andra system för att kunna ta del 
utav andra databaser. fi2xml är ett så kallat gemensamt språk som hjälper till att omvandla 
information från de intressanta databaserna till ett informationsprogram som går att avläsa i 

det system som ens egen verksamhet kan nyttja. På så sätt så blir information i andra 
databaser lättillgängligt, och man slipper undan kostnader för uppdatering av datasystem. 

(Sweden, Språket Fi2xml, 2018)  (Sweden, fi2xml, 2018) 

3.10 Process 

Det är mycket information som ska cirkulera i ett BIM-projekt. För att det ska ske på ett 

effektivt sätt som eftersträvas med BIM, så krävs det processer som uppfyller kraven. 
Standarder har tagits fram för att göra processerna så bra som möjligt: 

• Digitala informationsleveranser till förvaltning 
• Model View Definition (MVD) 
• Tillämpningsanvisning förvaltning 
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• Information Delivery Manuals 

• Metadata för dokumenthantering 

Standarderna har utformats på så sätt att informationsutbyten mellan de olika aktörerna 

kartläggs: hur mycket information utbyts, och till vilket syfte? Vilken detaljeringsgrad har 
informationen? Detta eftersom att olika stor grad utav informationsutbyte behöver olika stor 
grad utav effektivisering av processerna  

När graden av informationsutbyte kartläggs så kan samarbetet mellan aktörerna effektiviseras 
och underlättas genom standarderna. (Sweden, Process, 2018) 

3.11 Nivåer av BIM 

En implementering utav BIM i olika verksamheter i byggbranschen betyder omställningar av 
organisationers uppbyggnad och de arbetssätt som används idag. Olika företag är olika 

mycket mogna för att ta in BIM i sin verksamhet, vilket leder till att olika verksamheter blir 
olika snabba på att implementera processen. Denna mognadsgrad kan fördelas på olika nivåer. 

Trafikverket har en publicerad modell som är baserad på de olika nivåerna. Denna modell är 
benämnd som BIM-trappan, där nivåerna är graderade från 0 till 3. Ju högre nivå en 
verksamhet ligger på, desto högre BIM-mognadsgrad har verksamheten.  

 

Figur 2: Illustration av BIM-trappan. (Byggtjänst, 2018) 

Nivå 0 i BIM-trappan innebär att det inte finns någon som helst mognad för BIM-processen. I 

denna nivå så används traditionella arbetssätt. Det arbetas med enklare 2D-ritningar i CAD 
med någon grad av integrerad information, och där pappersritningar används i hög grad och 
anses som originalhandlingar.  



 

 16 

Nivå 1 i BIM-trappan avser arbeten utförda i 2D och/eller 3D. 2D-ritningar är gjorda i de 

första CAD-systemen, där information börjat integreras i form av lager (layers) och färger. 
Dessa lager representerar olika egenskaper och innehåller information kopplad till 2D-

ritningen. Arbeten utförda i en 3D-miljö har också en viss informationsstandard. Här utförs 
till viss grad även samordning utav olika modeller i en visuell miljö. Utbyte utav 
informationen sker via enklare elektroniska medel, som exempelvis e-post.  

Nivå 2 har något av en enklare integrering utav BIM. Olika aktörer i byggprocessen arbetar i 
olika modeller, men har möjlighet att sammanfoga dessa till en och samma modell under 

samordning. Arbeten i denna nivå utförs i 3D-modeller och är helt orienterade utefter dessa. 
Utformningen presenteras även i 3D, och inte i pappersformat. Miljön är objektbaserad och 
egenskaper är kopplade till objekten i modellen som sedan kan användas i BIM-processen. 

Samordning sker liksom i nivå 1, där flera modeller sammankopplas för att upptäcka 
eventuella kollisioner. Under samordningen så sker även i vissa fall informationsutbyten. 

Utöver det så sker informationsutbytet via olika typer utav exporter/importer.  

Nivå 3 avser modeller som innehåller all relevant information om byggnaden. Den fungerar 
som en databas för den specifika byggnaden, där all information om byggnaden kan sökas 

fram för framtida underhåll, drift och förvaltning. Modellen används därmed i alla skeden i 
byggprocessen: även i förvaltning- och underhållsskedet. (Nilsson, 2014) (Thydell, 2017) 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

4.1 Resultat och analys av förstudie enkät 

I följande avsnitt redovisas enkätundersökningen i en sammanställning. Enkätstudien 

besvarades av totalt 110 personer. Nedan redovisas de svar som fåtts från enkätstudien. 

Denna har försökt sändas ut till så många olika aktörer som möjligt, med en så stor spridning 

som möjligt inom följande områden: ålder, kön och branscherfarenhet. Detta för att få in 
påståenden från en så bred grupp som möjligt. Figur 3, Figur 4, Figur 5 och Figur 6 nedan 
visar att det uppnåtts en stor spridning på enkätsvaren. 

Spridningen på yrkesrollerna i Figur 3 visar att den grupp som svarat mest på enkäten utgörs 
utav konsulter.  

 

Figur 3: Cirkeldiagram över de yrkesroller som besvarat enkäten enligt Bilaga 1. 
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Figur 4: Cirkeldiagram över könsfördelningen i förstudien enligt Bilaga 1.  

 

Figur 5: Cirkeldiagram över åldersfördelningen i förstudien enligt Bilaga 1. 
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Figur 6: Cirkeldiagram över spridningen av yrkeserfarenheten i förstudien enligt Bilaga 1. 

 

I enkäten undersöktes i vilka skeden som BIM-verktyget tillämpas mest. Resultaten som 

redovisas i Figur 7 och Figur 8 tyder på att BIM-verktygen är etablerade i tidiga skeden. 
Detta kan bero på att merparten som svarat på enkäten är konsulter. Ca 5 % utav de som 
svarat påstår att BIM inte används i deras verksamhet, vilket är en ytterst liten procentandel.  

 

Figur 7: Cirkeldiagram över användningen av en BIM-modell enligt Bilaga 1. 
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Figur 8: Stapeldiagram över hur BIM används i olika verksamheter enligt Bilaga 1. 

 

I enkäten undersöktes responsen på följande påstående: om beställarens efterfrågan av BIM är 

avgörande för användning utav processen i projekt. Ur Figur 9 upptäcktes att en betydligt stor 
andel inte anser att beställarens efterfrågan av BIM är den motverkande faktorn av BIM-
implementering.  

 

Figur 9: Cirkeldiagram över efterfrågan av BIM av beställaren enligt Bilaga 1. 
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I Figur 10 undersöktes en utav arbetets frågeställningar: om användning utav BIM medför 

större kostnader jämfört med traditionella arbetssätt, och om detta är avgörande för 
användning utav processen i projekt. Flertalet av respondenterna i Figur 9 ansåg heller inte 

beställarens efterfrågan som ett problem för implementering. Därav indikeras att det råder 
andra bakomliggande problem till den långsamma implementeringen. 
 

 

Figur 10: Cirkeldiagram över kostnadsaspekten enligt Bilaga 1.  

Figur 11 visar att totalt 69 % av de som besvarat frågan anser att det råder andra motverkande 

faktorer, vilka är Kunskapsbrist, Tidsåtgång, Programvaror och Begränsad användning av 
BIM-verktygen för arbeten som utförs (outvecklade system). Kunskapsbristen anses vara den 
störst motverkande faktorn. 

 

Figur 11: Cirkeldiagram över andra motverkande faktorer inom BIM enligt Bilaga 1. 



 

 23 

Ur svaren i föregående fråga så kunde andra intressanta påståenden tas i beaktning. Dessa svar 

understryker att ett större och bättre samarbete i branschen behövs för att föra utvecklingen 
framåt. De redovisa nedanför Figur 12, Figur 13 och Figur 14:  

 

Figur 12: Visar specifikt utvalt svar för förstudien enligt Bilaga 1. 

 

Figur 13: Visar specifikt utvalt svar för förstudien enligt Bilaga 1. 

 

Figur 14: Visar specifikt utvalt svar för förstudien enligt Bilaga 1. 

 
Ur Figur 15 och Figur 16 så kan det utläsas att många önskar arbeta i mer samordnade 

modeller. Flertalet av de som svarat anser även att möten sker ofta och på plats i 
verksamheterna/organisationerna. Mötena anses dock vara effektiva, och att de oftast leder till 
stor nytta. Detta kan vara ett resultat av att möten just sker ofta, och att det under mötena sker 

nyttig uppföljning och utbyten utav information. En större användning utav samordnade 
modeller kan leda till ett bättre informationsutbyte på distans, utan att tid avsätts för att 

medverka i samt ta sig till möten.  

 

Figur 15: Cirkeldiagram över effektivisering i verksamheten genom en BIM-modell enligt 

Bilaga 1. 
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Figur 16: Stapeldiagram över påståenden om möten i verksamheten enligt Bilaga 1. 

Figur 17 visar att majoriteten av respondenterna anser att det finns förbättringspotential  av 
BIM i branschen.  

 

Figur 17: Cirkeldiagram över förbättringsmöjligheter enligt Bilaga 1. 

I den sista frågan så fick personerna svara enskilt om vilka förbättringar och/eller utvecklingar 

av BIM de anser behövs. Av de svar som fåtts så har det upptäckts att många delar likadana 
åsikter. Därför har det varit möjligt att sammanställa dessa svar på ett enkelt sätt, där de 
liknande åsikterna har grupperats och formulerats om till övergripande åsikter. De tre åsikter 

som önskats flertalet gånger är:  
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• Användarvänliga verktyg: Flertalet av enkätsvaren syftar på att många avstår från att 
arbeta med BIM-verktyg då de anses vara komplicerade. Det anses att det krävs 
mycket förkunskap och regelbunden användning utav verktygen för att de ska 

upplevas som användarvänliga. Det önskas vara så pass enkla att alla förstår dem, och 
att det inte ska spela någon roll vilken aktör som tar del utav modellen; alla ska kunna 

förstå den och känna sig bekväma med att arbeta med den.  

• Öka kunskapen: Flera av personerna delar åsikter om att det råder stor kunskapsbrist 
om BIM-processen. Ett par stycken, har även svarat att de själva besitter en sämre 
kunskap om ämnet för att kunna ta ställning till frågan. Enkätstud ien pekar på att det 
finns verktyg och förutsättningar till att det ska gå att arbeta mer med BIM i 

byggbranschen, men att det är kunskapsbrister och rädsla för att använda nya metoder 
som bromsar branschen från att använda BIM i byggprocesserna. Det önskas att 

aktörer i hela branschen utbildas mer om arbetsmetoden, och på så sätt väcka större 
kunskap om vilken nytta det bär med sig till branschen.  

• Bättre samverkan mellan olika skeden: Det önskas från flera personer att det finns 
möjlighet till gemensamma system för en bättre samverkan. Enligt vissa så anses att 
det hade underlättat om konsulter projekterar i samma modell. Det saknas en 

gemensam grund som alla aktörer kan arbeta från, där alla har en gemensam bild av 
BIM-processen. Många önskar att det blir enklare att föra över informationen mellan 
de olika skedena, och att flera skeden involveras i BIM-användningen.  

Dessa redovisas i Figur 18 nedan.  

  

Figur 18: Cirkeldiagram med sammanställning av sista frågan i förstudien enligt Bilaga 1. 
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4.2 Resultat och analys av intervjuer 

I detta avsnitt redovisas sammanställda analyser utav intervjuer. Frågorna till intervjuerna har 

anpassats efter enkätsvaren i förstudien, men har även behövt anpassas beroende på hur stor 
kunskap om BIM som respondenterna besitter. Resultaten redovisas och analyseras utifrån 
arbetets frågeställningar. 

4.2.1 Resultat och analys av beställare 

Fullständiga frågor och svar finns bifogade som Bilaga 2-7.  

• Hur uppfattas begreppet BIM? 

Tre av fem beställare förknippade begreppet till informationsmodellering, och hade förståelse 
om att konceptet är flerdimensionellt, och inte bara är förknippat till 3D-modellering. De 

resterande två personerna besatt ytterst lite kunskap om BIM, varav den ena inte har varit i 
kontakt med det överhuvudtaget. Dessa fick begreppet mer förklarade till sig under intervjun.  

• Hur används BIM i verksamheten?  

BIM är ännu inte utvecklat i förvaltningsskedet, och används därmed inte i någon utav 
beställarverksamheterna. Beställare E är den enda som börjat ställa krav på BIM i sina 

projekt, och ligger därmed i framkant med implementeringen. Beställare D är i en ung 
implementeringsfas, och har för avsikt att också börja ställa krav på BIM i sina projekt, samt 

utveckla ett BIM-system för sin egen förvaltningsverksamhet.  

Flertalet av beställarna har möjlighet att ta emot modeller i IFC-format i sin verksamhet, men 
anser inte att det används till mer än att se över samordningen av modellen.  

• Anses kostnad vara det huvudsakliga problemet för implementering av BIM? 

Samtliga respondenter var enade om att kostnaden för datasystem är höga. Det uppfattas inte 

vara en nytta att ha dessa i sina verksamheter, om det inte råder kunskaper om hur de används. 
Det uppfattas heller inte som en nytta då det inte finns utvecklade BIM-verktyg för 
förvaltningen.  

Krav på BIM har varit svåra att ställa, då flertalet av respondenterna inte har sett nyttan av 
processen för egen räkning. Beställare E menar att det tillförs nya kostnader av BIM-projekt, 

men att det fortfarande inte har gått att räkna på dessa. Flertalet av respondenterna menar att 
kostnad inte är det huvudsakliga problemet. De menar istället att det råder okunskap om 
vilken nytta processen bär med sig, och vilka vinster som kan fås ut utav att arbeta med BIM-

projekt.  

• Önskemål om utveckling/förbättring 

Beställare E och D visade störst kunskaper kring BIM-processen, och angav liksom flertalet 
respondenter i enkätstudien att det önskas gemensamma grundförutsättningar för aktörerna; 
begreppsmodeller, standarder och klassifikationer. Beställare A och C önskar se en utveckling 

av processen i förvaltningsskedet först, innan de kan se en nytta av processen. Beställare B 
anser inte ha någon nytta alls av BIM i sin verksamhet, och kunde därmed inte ta någon 

ställning till frågan.  
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4.2.2 Resultat och analys av entreprenadföretag 

Fullständiga frågor och svar finns bifogade som Bilaga 8-10.  

• Hur uppfattas begreppet BIM? 

Båda respondenterna har en god förståelse över begreppet. De ser det som ett 
flerdimensionellt verktyg för informationshantering och samordning över flera skeden i 
byggprocessen.  

• Hur används BIM i verksamheten?  

I båda verksamheterna så används BIM till att se den samordnade modellens helhet. Den 

används till att schematiskt se uppbyggnaden av objektet, och därav lättare kunna planera 
produktionsarbetet. Ingen av entreprenadföretagen använder modellerna som 
flerdimensionella verktyg med tidsplanering, kostnadskalkylering och mängdavtagning 

kopplade. Hos Entreprenadföretag B så används MAP Kalkyl till viss del.   

Båda entreprenadföretagen har utvecklat sina egna BIM-koncept, baserade på deras egen 

verksamhet. Hos Entreprenadföretag B så används dock inte BIM alls om det inte efterfrågas.  

Entreprenadföretag A ingår i ett utvecklingsprojekt där BIM ska tillämpas i hela 
byggprocessen, tillsammans med beställaren. Därav så är Entreprenadföretag B på väg att 

utveckla BIM mer i sin verksamhet.  

• Anses kostnad vara det huvudsakliga problemet för implementering av BIM? 

Ingen av respondenterna anser att arbetssättet tillför extra kostnader. De menar snarare att det 
blir mer kostnadseffektiva produktioner då modellerna har hög detaljeringsgrad, och 
kollisioner och fel elimineras tidigt. Personen från Entreprenadföretag A anser dock att det i 

dagsläget är mer kostsamt att ta emot BIM-modeller, men att det kommer att plana ut med 
tiden, då personen indikerar på att BIM-verktygen kommer att bli alltmer vanliga i branschen.  

• Vilka bör ställa krav på att det ska BIM-projekteras?  

Båda respondenterna anser att det är beställare som bör ställa krav på BIM-projektering i 
tidigt skede.  

• Önskemål om utveckling/förbättring 

Personen från Entreprenadföretag B anser att beställare bör besitta större kunskap om BIM-

processen, så att denne kan ställa rätt krav på hur projekteringen ska utföras för att modellen 
ska kunna fortsätta användas av aktörerna i senare skeden. Respondenten från 
Entreprenadföretag A anser att det är viktigt att alla aktörer sprider kunskaper och 

erfarenheter till andra aktörer, och hjälper beställaren att ställa rätt krav.  

Båda respondenterna anser att gemensamma riktlinjer och krav kan underlätta utvecklingen 

och integrera användningen hos flera aktörer i branschen.  

4.2.3 Resultat och analys av konsultföretag 

Fullständiga frågor och svar finns bifogade som Bilaga 11-13.  

• Hur uppfattas begreppet BIM? 
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Personen från Konsultföretag A har förstått helhetssynen av konceptet BIM, men beskriver 

det som ett “luddigt” ämne, då det tolkas på olika sätt i branschen. För personen från 
Konsultföretag B så betyder begreppet samordning mellan olika parter i en process.  

• Hur används BIM i verksamheten?  

Båda respondenterna berättar att BIM-verktyg används flitigt i deras verksamheter. 
Konsultföretag A använder sig mycket utav Revit och Tekla, medan konsultföretag B endast 

använder sig utav Tekla. Hos båda konsultföretagen så används samordning i hög grad, där ett 
ständigt modellutbyte sker. Båda konsulterna anser att de projekterar detaljerat och kopplar 

mycket information till sina modeller, som exempelvis storlek, vikt och produktnummer. 
Detta beroende på att de får kravställningar på hur projekteringen ska utföras.  

Hos Konsultföretag A så finns det dock fortfarande vissa som väljer att arbeta med 2D-

projektering i AutoCAD, och gör det svårare att utföra samordnings- och kollisionskontroller. 
Detta bromsar BIM-användningen i deras verksamhet till en viss del. I konsultföretag B 

används ingen 2D-projektering alls.  

• Anses kostnad vara huvudsakliga problem för implementering av BIM? 

Ingen av respondenterna anser att arbetssättet tillför extra kostnader. Konsult A anser istället 

att det endast uppstår större kostnader om de själva gör fel i projekteringen, och måste göra 
om.  

 

• Vilka bör ställa krav på att det ska BIM-projekteras?  

Båda respondenterna anser att det är beställare som bör ställa krav på BIM-projektering i 

tidigt skede. Konsult B anser, liksom Entreprenör A, även att det är viktigt att aktörer för 
dialoger sinsemellan och hjälper till att utveckla BIM-processen, samt hjälpa varandra och 

beställaren att ställa rätt krav på projektering.  

• Önskemål om utveckling/förbättring 

Konsult A önskar ett större engagemang av beställare, och att denne ser till att det används 

gemensamma riktlinjer hos alla aktörer. 2D-projektering ska exempelvis inte användas av en 
aktör i ett projekt där resterande använder sig utav 3D-projektering. Konsult B önskar också 

ett större och tidigare engagemang av beställare i projekt, med tydliga krav på standarder och 
krav som ska följas.  
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5 DISKUSSION 

I och med att BIM ännu inte är utvecklat i förvaltningsskedet, så kommer det mest att 
diskuteras kring projekterings- och produktionsskedet. Resultaten och analyserna diskuteras 

utifrån arbetets frågeställningar nedanför. 

5.1 Är kostnad en motverkande faktor för BIM - implementering? 

Av enkätsvaren så ansågs det inte att kostnaden för användning utav BIM är en problematik. 
Det har därför inte studerats djupare om tillförda kostnader för arbetsmetoden. Sammanställt 
så tyder intervjustudierna också på att de flesta anser att det inte tillför några större kostnader 

för deras verksamhet. Respondenterna tyder snarare på motsatsen: det sparar tid och 
komplikationer i senare skeden. 

Det påstås dock i intervjuerna att det är tidskrävande att projektera fram 
informationsmodeller, och göra dessa så detaljerad som möjligt i projekteringsskedet. 
Arbetsmetoden må kräva en längre projektering, men leder därför till en bättre och säkrare 

produktion. Om rätt tid till BIM-projektering avsätts från början så genereras detaljerade och 
kompletta modeller, som leder till att de kan nyttjas vidare i senare skeden. De ekonomiska 

kostnaderna som behöver avsättas på ett längre projekteringsskede kommer då att vinnas 
tillbaka under projektets gång.  

5.2 Har verksamhetens storlek betydelse? 

Storleken på verksamheter har inte visat sig ha någon betydelse. Intervjustudierna har visat att 
verksamheter av liknande storlek behandlar konceptet på olika nivåer. Beställare C och D är 

båda lokala fastighetsföretag av liknande storlek. Skillnaden i BIM-utveckling mellan dessa är 
dock stor, vilket i detta fall visat sig bero på kunskapsnivån av BIM.  

Entreprenadföretag A och B är också av liknande storlek, men har olika inställning gentemot 

utveckling av BIM-processen. Båda har utvecklat egna BIM-koncept och besitter möjligheter 
att ta in BIM-modeller. Entreprenör A är villig att ställa krav på medverkande aktörer för att 
underlätta sitt BIM-arbete, medan Entreprenör B vill få in mer detaljerade modeller - men 

ställer inte några krav på aktörerna om inte beställaren gör det.  

5.3 Varför används inte BIM? 

Det finns verktyg för att kunna implementera BIM mer i byggprojekt, men olika stora 
kompetenser om dessa bland aktörer. BIM-verktygen är därför av olika svårighetsgrader i olika 
verksamheter, beroende på hur mycket de används. Det är svårt att utveckla nya processer och 

komma ifrån det konservativa om det inte finns intressen och driv för det. För att kunna 
implementera både BIM och de verktyg, standarder och klassifikationssystem som framtagits, 

så behöver samtliga aktörer i branschen primärt förstå fördelarna och nyttan med BIM. Därav 
behövs större kunskap spridas och implementeras i branschen, med hjälp av bättre 
erfarenhetsåterföringar och utbildning av personal.  

Det kommer inte att ske ändringar eller förbättringar om kravställningar inte börjar ställas på 
aktörer; både från beställare, men även sinsemellan. Kravställningar på detaljerings- och 

informationsnivån i modeller bör tas upp på möten i tidiga skeden med samtliga medverkande 
aktörer. Innan beställaren börjar ställa krav, så bör denne förstå nyttan av BIM i byggprojekt. 
Detta för att kunna ställa rätt krav från början, anpassat efter projektets storlek och komplex.    

Samarbeten och en god kommunikation mellan aktörer är viktig för att erfarenheter och 
kunskaper ska kunna spridas. Ansvaret ligger inte endast hos beställare. Om aktörer har en 
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större öppenhet och börjar pressa varandra till att använda effektivare arbetsmetoder, så kan det 

leda till en bättre implementering och utveckling.  

Fördelarna som processen bär med sig går ännu inte att bevisas av några verkliga projekt. 

Branschen cirkulerar mycket kring påståendet om att tid är pengar, men kunniga är eniga om 
att BIM-processen lönar sig i längden. Ju mer kunskaper som besitts, och ju mer krav som ställs 
på aktörer, desto mer kommer BIM-processen att utvecklas och användas.  

5.4 Vilka indikerade åtgärder krävs för att BIM ska användas mer genom hela 
byggprocessen? 

Utifrån resultaten är följande punkter motverkande för användningen av BIM:  

• Kunskapsbrister 
• Bristfälligt samarbete och kommunikation mellan aktörer i olika skeden 

• Gemensamma riktlinjer 

För att dessa punkter ska fungera bättre så indikeras att direktiv bör komma från beställare i 

tidigt skede, med tydliga krav på hur detaljerings- och informationsnivån i projektet ska se ut. 
Då det redan finns bland annat riktlinjer och olika klassifikationssystem framtagna hos BIM 
Alliance, så är det därför viktigare att ta fram riktlinjer om hur kommunikation och samarbete 

mellan aktörer i de olika skedena ska se ut. BIM är en arbetsmetod avsedd för att effektivisera 
hela branschens arbete, det är därför viktigt att det finns ett gemensamt koncept för hela 

branschen, och att företag inte arbetar med egna koncept anpassade efter endast deras egen 
verksamhet.  

I detta arbete indikeras att det är viktigt att ta hänsyn till varför dessa motverkande problem 

finns, och att det primärt är dessa som ska angripas. Nedan visas en modell på hur 
uppbyggnaden av en mer framgångsrik implementeringsprocess kan se ut, baserat på de 

studier och resultat som genererats ur detta arbete.  

  

Figur 19: Modell på implementeringsprocessens uppbyggnad 



 

 32 

 

1. Det är viktigt att fler beställare har en större kunskap om ämnet, jämfört med dagens 
situation. Då det inte finns några referensprojekt där BIM använts i alla skeden, så är 

det därför viktigt att kunna sprida information om arbetsmetoden och de fördelar som 
kan komma med att implementera det mer i branschen.  

 

2. Beställare bör ställa tydliga krav på samtliga konsulter som medverkar i 
projekteringsskedet på att de ska projektera i 3D-modeller. Det är viktigt att det inte 

projekteras med 2D-CAD i projekt om andra projekterar i 3D-miljöer. Kravställningar 
och riktlinjer bör ställas på konsulterna om att modellen ska projekteras på en så pass 
detaljerad nivå så att modellen kan användas för vidare BIM-arbeten.  

 
3. Beställare bör ställa tydliga krav på samtliga entreprenörer i produktionsskedet om att 

använda sig utav BIM-modeller i en större utsträckning. Det ska ställas krav om att 
eliminera användning utav pappersritningar, och att exporteringen av projektet från 
projekteringen sker via digitala medel i IFC-format. Entreprenörerna indikeras att 

börja använda modellerna för tidsplanering (4D). Om detta användningsområde 
används mer så kan det öppna större möjligheter till en successiv utveckling av 5D-

modeller.  

 
4. Det är viktigt att det finns ett samarbete och en god kommunikation sinsemellan 

aktörerna för att BIM processen ska visa sina effektiva egenskaper. Om dessa visar 
större förtroende sinsemellan, och hjälps åt till att föra BIM-implementeringen framåt, 

så indikeras detta till en mer utvecklad och effektivare bransch.  

5.5 Fortsatt arbete 

Här nedan presenteras fortsatta framtida arbeten som kan byggas vidare på efter detta arbete 

som gjorts som BIM. – man måste tänka på att definiera begreppet först.  

• Undersöka hur förvaltningsskedet ska utvecklas och användas så att beställare kan 

använda BIM-modellerna i sin förvaltning. 
• Fortsätta undersöka vilka riktlinjer som ska användas och gälla för alla aktörer. 
• Studera och intervjua flera aktörer i de olika skedena, i syfte att finna fler orsaker till 

varför BIM och dess informationsutbyte inte fungerar sinsemellan olika byggskeden: 
vad är det som bromsar överföringen?  

• Undersöka hur problematiken skiljer sig åt i olika entreprenadformer.  
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6 SLUTSATS 

Studien tyder på att det är svårare att integrera BIM i hela byggprocessen än vad som tänktes 
och ansågs från början. En fullständig digitalisering av branschen är inte aktuell inom en snar 

framtid. Detta eftersom att det fortfarande råder behov av de tvådimensionella 
pappersritningarna, då dessa gäller som juridiska handlingar och då det inte finns utvecklade 

datasystem för alla verksamheter.  

Resultaten av studien tyder på att beställarens efterfrågan och kravställning på BIM i projekt 
inte är den huvudsakligen motverkande faktorn för BIM-implementeringen. Av insamlad data 

så tyder det snarare på att det är okunskap om processen och dess nytta som motverkar 
efterfrågan och kravställningar. Beställare bör engagera sig mer i projekten om lyckade BIM-

projekt ska uppnås.  

Resultaten av studien visar även att kostnad för BIM-verktyg inte anses vara ett problem för 
de flesta aktörerna. Tillgång till verktygen visades finnas hos flertalet av aktörerna, och dessa 

är villiga att betala för effektivare processer och verktyg om de medför nytta i deras 
organisation.  

Slutligen, så kan slutsatsen dras om varför BIM inte används: processen används till en viss 
del, men inte i den utsträckning som det teoretiskt är avsett. Den sträcker sig inte ut över hela 
byggprocessen, och är mest utvecklad i projekteringsskedet. Processen tillämpas fram till 

övergången mellan de olika skedena, och beror på bristfälliga kravställningar och samarbeten 
mellan aktörer och beställare. En lösning är därför att öka BIM-kunskapen och utveckla en 

gemensam plattform för alla aktörer i alla skeden, där kravet på BIM ska vara en självklarhet i 
projekten.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Förstudie enkät 
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Bilaga 2: Intervjufrågor för beställare 

 

1. Vilken är din yrkesroll?  
2. Ålder?  
3. Hur länge har du varit verksam i (företag/verksamhet)?  
4. Vilka format vill ni oftast ha in handlingar i? Ritningar etc. - Om 2D varför inte 3D-

modeller? Vill ni ha in dom som PDF? Varför inte DWG-filer eller IFC?  
5. Vad betyder begreppet BIM för dig? (är det bara 3D eller ser du det som 

flerdimensionellt, med kostnad mängd osv) 
6. Hur väl bekant är du med arbetssättet BIM? Har ni haft många projekt där BIM har 

använts genom hela projektet; dvs inte bara samordning av 3D-modeller utan även 

kopplad mängdavtagning, tidsplanering och kostnadskalkylering.  
7. Fördelar med BIM, respektive nackdelar?  
8. Anser du att BIM tillför extra kostnader jämfört med traditionella arbetssätt? 
9. Om ja: varför? Vad är det som gör att det uppstår större kostnader? 
10. Om nej, vad är det som motverkar användning av BIM i er verksamhet? Anser ni 

kanske att ni inte drar nytta av verktyget?  
11. Av våra enkätsvar så önskar många en större användning av BIM i 

förvaltningsskedet, och att övergång av byggnadsinformationen mellan 

projektering-produktion-förvaltning sker smidigare. Ser du några fördelar med 

en användning av BIM i förvaltningsskedet?  
12. Skulle du kunna tänka dig en integrering av BIM i förvaltningsskedet?  
13. Ca 32% av enkätsvaren har även svarat att beställare inte efterfrågar BIM och 

att detta kan vara en motverkande faktor. Vad tycker du att man kan förbättra 

eller utveckla för att BIM ska bli mer attraktivt för er som byggherre, och för att 

ni ska ställa krav vid upphandlingar om att BIM ska användas?  
14. Av en förstudie så har vi märkt att många aktörer ur olika skeden önskar att det finns 

tydliga och gemensamma riktlinjer för integrering av BIM-processen, samt att 

kravställningar ska komma från beställare. Håller du med detta påstående? Motivera. 
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Bilaga 3: Sammanställda intervjusvar från beställare A 

Den intervjuade personen hos Beställare A arbetar som gruppchef för projektutveckling, och 
har varit verksam hos Beställare A i 8 år. Inledningsvis ställdes frågan vad begreppet BIM 

betydde för personen. Denne såg BIM som en modell där information kan hittas kopplad till 
objektet som projekteras. Personen ser på BIM som ett verktyg för samordning mellan olika 
aktörer i samma modell. 

Den intervjuade personen fick frågan om vilka format på handlingarna som de föredrar att ta 
emot i sin verksamhet. Deras verksamhet tar enligt personen in både PDF-kopior och DWG-

filer. DWG-filer tas främst emot för att det senare vid behov ska kunna ändras i handlingarna, 
medan PDF-kopiorna föredras att tas emot då det är ett format som kan hanteras utav alla i 
verksamheten.  

Enligt den intervjuade personen så är de väldigt ytliga i sina krav vid upphandling, och ger 
större utrymme för upphandlade aktörer att själva utföra sina arbeten på föredraget vis. Vissa 

entreprenörer kan i projekten ställa krav som Beställare A anpassar sig efter. Personen menar 
även att det spelar en roll vilken entreprenadform och vilka entreprenörer som 
upphandlas.  Detta beroende på hur väl bekanta entreprenörerna är med digitaliserade 

arbetssätt, och i vilken utsträckning som dessa används och har utvecklats hos dem.  

Beställare A har haft en del projekt där BIM har använts, dock inte hela vägen ut i förvaltning. 

Beställare A ställer inga krav på att projektet ska utföras med BIM, då de inte har någon 
möjlighet att nyttja den information som modellen innehar. Personen beskriver deras process 
för implementering av BIM som en trappa, och menar att det saknas ett trappsteg som ska 

avse BIM i förvaltning. Det saknas system för att koppla och generera informatio n som avser 
exempelvis drift och skötsel av objektet i modellen, därav väljer beställaren att inte ställa krav 

på BIM.  

Trots att Beställare A varken ställer krav på eller nyttjar BIM-modeller, så ser den intervjuade 
personen en stor nytta med arbetssättet. Den största nyttan ses i samordning av olika modeller, 

och att all relevant data för projektet levereras direkt till beställare, till skillnad från de 
traditionella arbetssätten. Personen menar att det sparar mycket tid och minskar fel vid 

produktion. Att ha all relevant information om byggnadsobjektet till hands skulle medföra att 
förvaltningen blir effektivare och mer sparsam för beställare.  

Den intervjuade personen anser dock att det trots BIMs långsiktiga fördelar, är ett mer 

tidskrävande arbetssätt. I byggbranschen så är tid ekvivalent med pengar. Att utföra ett projekt 
med BIM innebär därför en större kostnad. Den intervjuade personen medger därför att även 

detta är en faktor till varför de väljer att inte ställa krav på BIM i de projekt som upphandlas. 
De vet om att aktörer i projekteringsskedet trots detta väljer att ändå arbeta med 3D-
modellering och att tillföra modellerna med relevant information. Personen medger att detta 

tillför ett merarbete hos dessa aktörer som de inte är villiga att betala för.  

Ett motverkande implementeringsproblem enligt personen ligger redan i att många fortfarande 

inte har kunskaper om digitaliserade arbetssätt i branschen. Denne menar att många äldre i 
branschen finner det svårt att ställa om till nya arbetssätt, efter flera års erfarenhet och 
trygghet av sina vanliga arbetsmetoder. Kunskapsbristen anser personen ligga i människans 

inställning gentemot förändringar. Personen menar att BIM har funnits i byggbranschen länge, 
men att processen är väldigt långsam. Många anser att det är enklare att rita i de gamla 

systemen, men fler och fler blir dock vana vid arbete i informationsmodeller.  
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Den intervjuade personen indikerar även att BIM-verktygen kan vara väl avancerade för vissa, 

och att det medför svårigheter i att hitta informationen som behövs i BIM-modellerna.  

Som avslutande fråga fick personen besvara vilka utvecklings- och förbättringsmöjligheter av 

BIM den tycker finns för att göra det mer attraktivt för beställare att efterfråga. Personen 
indikera på att fler och fler projekt med BIM tillkommer, men att det bör utvecklas ett system 
för förvaltningsskedet för att beställare ska se någon nytta i att upphandla och betala för BIM-

projekt. Personen menar att förvaltaren eftersträvar att denne i modellen ska kunna finna all 
information den behöver, som exempelvis dörr-typ eller kulör på väggar. Detta är inte ett 

utvecklat system ännu, men det strävas efter att få ett sådant integrerat i förvaltningsskedet 
inom kort. För att detta ska uppnås så finns behov av ett bättre samarbete med likadana 
förhållningsregler mellan olika aktörer, och att alla ser samma nytta i BIM-processen.  
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Bilaga 4: Sammanställda intervjusvar från beställare B 

Den intervjuade personen från Beställare B är en 39 år gammal Projektingenjör, som är 
relativt ny i verksamheten då denne endast har varit verksam där i 6 månader. 

Projektingenjören har en samordnande roll i sin yrkesroll, och har mycket kontakt med olika 
aktörer.  

Hos Beställare B så indikerar projektingenjören att de mottar digitala format på handlingar, 

dock endast som PDF-format. Detta eftersom att formatet är det enda som är kompatibelt och 
användbart i de system som används i deras verksamhet. De innehar inte några program som 

kan öppna varken DWG- eller IFC-filer. Projektingenjören menar att de är i kontakt med 
DWG-filer endast då de ska föra vidare filer mellan aktörer, men kan själva inte nyttja dessa 
filer då de inte har de program som krävs i sin verksamhet.   

Den intervjuade personen har inte varit i kontakt med BIM överhuvudtaget, och heller inte 
några större kunskaper kring begreppet mer än att det är “ett slags informationssystem”. 

Personen hade inga större kunskaper om informationsmodeller, och fick istället ta till sig mer 
information om det från oss.  

Efter att personen fått mer information om vad BIM är så kunde denne se fördelar med det 

direkt. Denne kan tänka sig att det finns stora fördelar med att det under projekt finns en röd 
tråd som alla aktörer förhåller sig till och att dessa använder sig utav ett gemensamt språk, 

med gemensamma begrepp och standarder. Den intervjuade personen ansåg att denne inte har 
någon större nytta av att nyttja DWG-filer i sitt arbete, än mindre BIM-modeller, då denne har 
en mer samordnande roll. Detta gjorde det svårt för personen att stärka påståenden om ifall 

BIM skulle vara en fördel i deras verksamhet.  

Vidare så undersöktes vad anledningen kunde vara att de inte kommit i kontakt med BIM 

mycket. Den intervjuade personen anser att det är kunskapsbrister bakomliggande, och att de 
inte sett några större behov av en digital effektivisering av sin verksamhet. De har därför inte 
fått någon större information kring effektivare digitala system som de kan ha användning 

utav.  
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Bilaga 5: Sammanställda intervjusvar från beställare C 

Den intervjuade personen är 45 år gammal och är fastighetschef hos Beställare C, som är ett 
mindre fastighetsbolag. Verksamheten består till större del utav före detta mäklare.  

Inledningsvis så förklarar personen direkt att denne har väldigt lite kunskap kring BIM, men 
var öppen för att få mer information och kunskaper om det. Liksom personen från intervjun 
innan, så fick intervjun utökas med att vi fick berätta om BIM och på vilket sätt det är tänkt 

att användas. Personen hade kunskaper om att det var en typ utav informationssystem, och att 
det var ett effektivare sätt att föra över information på. Denne vet att BIM-verktyg används 

utav upphandlade aktörer i deras projekt, men det överförs inte vidare till deras verksamhet 
och används därför heller inte i förvaltningen. Denne har suttit med i flera möten där 
samordnade IFC-filer har använts, men har bara kunnat vara en betraktare av modellen under 

mötet i och med den bristfälliga kunskapen. Därav så ställer inte Beställare C några krav på 
att BIM ska användas i deras projekt. 

Verksamheten har tillgång till system som kan öppna både IFC- och DWG-filer. Det saknas 
dock kompetenser om hur dessa funkar, och modellerna upplevs som komplicerade att 
använda och hitta rätt i. Hos konsulter så råder det kunskaper kring samordnade modeller och 

en vilja att arbeta med dessa. Den intervjuade personen påstår att de verkar föredra att föra 
över IFC-filer. IFC-filerna öppnas hos Beställare C i en viewer, Solibri, med avseende att se 

den slutliga samordningen av rördragningar. I verksamheten används därför fortfarande 
pappersritningar och det anses lättare att förstå sig på 2D-ritningar.  

Vidare så undersöktes anledningen till varför de i sin verksamhet har bristfällig kunskap kring 

BIM, samt varför de inte varit i kontakt med arbetssättet så ofta. Personen menar att kostnad 
inte är något problem i frågan om användning och kravställning på BIM i sina projekt, snarare 

att det råder okunskap om processen och dess fördelar i byggprocessen. Denne stärker på att 
det bör finnas blandade kompetenser i byggbranschen och i verksamheter som deras. 
Personen menar att branschen är konservativ, med rädsla för förändringar. Att införa nya, 

bättre processer kräver enligt personen nytänkande personer som har kunskaper kring 
effektivisering utav byggprocesser.  

Den intervjuade personen visade ett stort intresse för BIM och ställde mycket frågor om 
processen och i vilken utsträckning det har lärts ut i universitetet. Denne visade ett stort 
intresse för hur BIM kan tänka användas i förvaltningen, och hur utvecklingen ser ut på denna 

front.  

Personen anser att Beställare C kan dra stor nytta utav BIM i förvaltningsskedet, om det 

utvecklades ett system anpassat så att det gynnar även verksamheter i förvaltningsskedet. 
Denne kan tänka sig att det kan gynna verksamheten vid exempelvis renoveringar i framtiden, 
då det skulle bli effektivare att undersöka, planera och räkna ut ett pris på renoveringen. Om 

en utveckling av detta görs så anser inte personen att det skulle råda några problem med ett 
intresse för användning av processen i deras verksamhet. 
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Bilaga 6: Sammanställda intervjusvar från beställare D 

Den intervjuade personen hos Beställare D är 46 år gammal, och har yrkesrollen som 
Projektutvecklingschef. Denne har varit verksam hos beställaren i 2,5 år.  Beställare D är 

liksom den intervjuade beställaren innan ett fastighetsbolag. Denne har dock kommit långt i 
utveckling utav BIM-processen i sin verksamhet.   

Personen fick besvara frågan om vad begreppet BIM betyder för denne. Personen svarade att 

det är Informationen, d.v.s. bokstaven I, som har den stora betydelsen i begreppet. Hos 
Beställare D så har en implementering utav BIM i förvaltningsskedet påbörjats, och där ser 

man positivt på en helt digitaliserad och samordnad verksamhet. Personen menar att de i 
verksamheten vill gå över till att börja ställa krav på att deras projekt ska BIM-projekteras.  

Beställare D har tillgång till att motta alla typer av filer i sin verksamhet: DWG, PDF, IFC. 

Visionen hos beställaren är att få in all information som projekterats fram under projektets 
gång. De ser all denna information som relevant och viktig för deras verksamhet och senare 

förvaltning. Det är därmed viktigt för dem att de äger all data, och är därav även villiga att 
betala för mertiden under projekteringsskedet. Personen indikerar att det historiskt har slarvats 
med att bibehålla informationen. Hos Beställare D så har därav en CAD- och BIM-

samordnare anställts som ska jobba för att motverka detta.   

Personen ser stora fördelar med att gå över till BIM-projekt. Utifrån sin egen verksamhet så 

ser personen stora vinster i att eventuellt kunna koppla ihop varje objekt med informa tion som 
är nyttig för beställaren. Visionen är att kunna koppla ihop olika objekt med vad det är för 
produkt, vilka garantier som finns och serviceintervall etc. Personen tar upp driftfel som ett 

exempel: de vill i sin verksamhet kunna få notifikationer i exempelvis en iPad eller dylikt om 
det uppstår ett driftfel i någon av deras fastigheter. Om felet ligger i ett ventilationsrör så ska 

de då kunna kopplas direkt till vilken fastighet och i vilket rum som driftfelet uppstått. Istället 
för att åka ut till denna fastighet och hämta driftinstruktionerna i driftrummet, så ska de 
istället ha det lättillgängligt att hitta direkt i modellen. Om denna vision går att uppfylla så ser 

personen enorma fördelar i förvaltningsskedet.  

Vidare så diskuteras vad anledningen kan vara till att BIM haft en långsam utveckling och 

implementering i branschen. Personen antyder på att det tidigare inte fanns någon förståelse 
om varför BIM ska användas. I verksamheterna så fanns en trygghet i att arbeta på samma sätt 
som det gjorts i flera år: behålla information och ritningar som pappersformat i olika pärmar, 

då det upplevdes som lättare att förstå och bläddra i. Personen anser att detta är en 
generationsfråga, och att många i branschen är olika vana vid digitaliserade arbetssätt - 

speciellt BIM-processen. På sikt så tros det övergå till en total digitalisering. Enligt personen 
är det viktigt att alla arbetssätt respekteras, då det under övergångsperioden kommer vara 
tvunget att arbetas med både digitala format och pappersformat.  

Efter att det börjat komma krav från Beställare D om hur denne vill att projekteringen ska gå 
tillväga och vilken information de vill ska finnas med i modellen, så berättar personen att det 

uppstått viss osäkerhet hos konsulterna och att det lett till att de börjat ställa mycket mer 
frågor till beställaren. Detta har lett till ett större samarbete mellan konsulterna och 
beställaren, och att man på detta sätt kommit fram till gemensamma lösningar.  

Under intervjun så diskuterades kostnadspåverkan av BIM-implementering i branschen. 
Personen indikerar på att BIM är i en utvecklingsfas, och att branschen inte är riktigt mogen 

på alla håll. Om kostnad är en påverkande faktor för att processen ska vidareutvecklas i 
branschen, så är det enligt personen viktigt att vara tydlig med att man i branschen får hjälpas 
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åt i utvecklingen, och att aktörer får vara beredda på att eventuellt dela på kostnaden eller se 

på processens långsiktiga fördelar: merkostnaden för projekteringen kommer med tiden att 
vinnas tillbaka.  

Vidare så fick personen diskutera sina åsikter om vilka andra barriärer som finns för en lyckad 
implementering utav BIM i branschens olika skeden. Personen tänker att det ligger mycket 
mänskliga faktorer bakom det. Ett exempel som nämns är bristfälligt förtroende. Konsulter 

projekterar fram en modell som entreprenörer sedan ska kunna mängda ur. När modellen 
lämnas över till produktionsskedet så väljer entreprenörerna ändå att mängda på det 

traditionella sättet: på papper. Dessa har inte förtroende för att konsulterna gjort rätt, och 
vågar inte riskera att det uppstår kostsamma fel senare i produktionen.  

Tänkbara åtgärder av personen som skulle gynna utvecklingen och implementeringen av BIM 

är att nyttja standardiseringar och klassifikationer, som exempelvis CoClass som är framtagna 
utifrån BIM. Beställare borde ha större kunskaper kring detta och förstå sig på vilka fördelar 

som de kan medföra. De bör inte vara rädda för ett kostsammare merarbete under 
projekteringsskedet, då arbetet som utförs där inte är lika stort som arbetet som uppkommer i 
livscykeln.  Personen anser även att det är väldigt viktigt med en bättre erfarenhetsåterföring 

mellan erfarna aktörer och de yngre, och att det är viktigt att ha deras erfarenheter i beaktning 
vid utveckling av nya processer. Denne trycker på att en öppenhet mot nya idéer och gott 

samarbete mellan alla aktörer är viktigt för att gynna utvecklingen, i och med att det idag 
råder brister mellan överföringen av BIM-modellen mellan de olika skedena.  
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Bilaga 7: Sammanställda intervjusvar från beställare E 

Personen som intervjuades hos beställare E har yrkesrollen förvaltningsledare, och har varit 
verksam där i ca 6 år. Hos beställare E så används BIM enligt ISO 19650, och hjälper till i 

deras förvaltning.  

Personen ser begreppet BIM som en digital informationshantering, som är en formulering 
utifrån den standard som används i deras verksamhet. Beställare E använde sig även utav EU 

BIM handboken som referens vid förklaring av begreppet BIM. Detta indikerar på att 
beställare E har anpassat sin verksamhet och kunskap kring BIM utefter standarder och 

gemensamma riktlinjer.  

Beställare E är väl bekanta med digitala modeller i sina projekt, men har inte tagit del utav 
något projekt där BIM använts fullt ut. Den intervjuade personen berättar att de sedan 2015 

börjar implementera en större användning utav BIM i investeringsprojekt. Målet för beställare 
E är att det ska bli fullt digitaliserat i alla byggskeden. 

Den intervjuade personen menar att användning av BIM i projekt tillför nya kostnader jämfört 
med traditionella arbetssätt. Det har inte använts genom en hel livscykel, då det har varit svårt 
att överlämna projektet till Drift och Underhåll. Personen menar även att det krävs mer tid att 

arbeta på detta arbetssätt, då kunskapen inte finns hos alla aktörer. Det blir därmed svårt att 
överföra till traditionella arbetssätt, om det i början projekterats i modeller. Dessa kostnader 

har därför varit svåra att räknas på, och det råder därmed en osäkerhet på ifall det är kostsamt 
eller ej för verksamheten.  

Målet för beställare E är, som tidigare nämnt, är att få en större implementering av BIM i 

projekten som utförs. Vid frågan om vilka fördelar som den intervjuade personen ser med 
BIM i sin verksamhet, så svarade personen att det är svårt att ge ut konkreta fördelar med 

BIM i deras verksamhet, då beställare E först behöver anamma hela BIM-processen; dvs. det 
behövs en integrering utav BIM i alla skeden.  

De förbättringar och utvecklingar av BIM som den intervjuade personen stärker på är att det 

är viktigt att alla aktörer är beredda på att förstå samt överföra den nyttan som fås utav att 
arbeta med BIM. För att det ska bli en lyckad implementering och mer attraktivt för beställare 

att välja BIM i sina projekt så är grundförutsättningen att aktörer ska använda sig utav 
gemensamma begreppsmodeller, standarder, klassifikationer anpassade efter att fungera i 
uppdrag med BIM, öppna system och processer som är baserade på tillgångsförvaltningen. 

Personen menar att detta redan är i ett utvecklingsstadium.  

Beställare E har kommit långt med implementering utav BIM i sin verksamhet, och arbetar 

för en vidare utveckling av arbetssättet i hela byggprocessen.  
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Bilaga 8: Intervjufrågor för entreprenadföretag 

 

1. Vilken är din yrkesroll?  

2. Ålder?  

3. Hur länge har du varit verksam i (företag/verksamhet)? -   

4. Har ni haft många projekt där ni vet att BIM har använts genom hela projektet ända 

fram till förvaltningsskedet; dvs inte bara samordning av 3D-modeller utan även 

använda kopplad mängdavtagning, tidsplanering och kostnadskalkylering i 

produktionsskede?  

5. Vilka format vill ni oftast ha in handlingar i? Ritningar etc. - Om 2D varför inte 

3D-modeller? Vill ni ha in dom som PDF? Varför inte DWG.-filer eller IFC?  

6. Upplever du att det har varit problematiskt att få in dessa format?  

7. Fördelar med BIM, respektive nackdelar?  

8. Anser du att BIM tillför extra kostnader jämfört med traditionella arbetssätt? 

9. Om ja: varför? Vad är det som gör att det uppstår större kostnader? 

10. Om nej, vad är det som motverkar användning av BIM i er verksamhet? Anser du 

kanske att ni inte drar nytta av verktyget?  

11. Anser du att det råder kunskapsbrister om arbetsmetoden bland de aktörer som 

du arbetar tillsammans med?  

12. Tror du att det är det ovannämnda (kunskapsbrister hos aktörer) som motverkar 

användning av BIM i branschen?  

13. Av en förstudie så har vi märkt att många aktörer ur olika skeden önskar att det 

finns tydliga och gemensamma riktlinjer för integrering av BIM-processen, samt 

att kravställningar ska komma från beställare. Håller du med detta påstående? 

Motivera. 

14. Om Nej: vad anser du istället som en förbättring eller utveckling för att BIM ska 

implementeras mer i er verksamhet och branschen?  
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Bilaga 9: Sammanställda intervjusvar från entreprenadföretag A 

Den intervjuade personen hos Entreprenadföretag A är en gruppchef och projekteringsledare. 
Denne är 29 år gammal och har varit verksam i entreprenadföretaget sedan hösten 2015. Innan 

var denne verksam som arbetsledare på JM.  

För personen så innebär begreppet BIM ett flerdimensionellt verktyg, och definitivt mer än 
endast en 3D-modell. Personen ser det som en stor utveckling för byggbranschen, och som 

bör användas i en större utsträckning i byggprojekt. De har i deras organisation kommit långt 
med att uppnå kunskaper om processens funktion och användningsområden, men också tagit 

fram ett eget BIM-koncept som de har jobbat med och utvecklat under en längre period. 
Entreprenadföretag A tillsammans med Beställare D arbetar tillsammans på ett projekt där 
BIM-processen ska vara integrerad i alla skeden. Detta blir då Sveriges första hela BIM-

projekt.  

Personen berättar att BIM-modeller främst används till att plocka fram mängder, visualisering 

och kollisionskontroller i deras verksamhet. De såg nyttan i kollisionskontroller snabbt, och 
började därmed utnyttja dessa väldigt tidigt. Med hjälp av BIM-modeller så kan de göra bättre 
arbetsberedningar och APD-planer, samt att den hjälper till vid analysering av projektet i 

olika produktionsskeden beroende på vilken fas som bygget befinner sig i. Personen nämner 
stomskedet som ett exempel. Detta skede omfattas av många tunga byggelement. En 

tredimensionell modell är då till hjälp vid utformning av arbetsplatsen för att kunna göra den 
så säker som möjligt.  

Entreprenadföretagets egna BIM-koncept är anpassat efter deras egen verksamhet, för att göra 

den så effektiv som möjligt. Under de senaste åren har de fått en enhet som har hand om BIM-
relaterade frågor. Denna enhet har tagit fram riktlinjer - en standardiserad manual, som gäller 

för verksamheten. Personen indikerar att om denna manual följs, så kan de arbeta med att 
mängda i BIM-modellen. Manualen som entreprenadföretaget har tagit fram är uppdelat i 
flera nivåer, beroende på projektet och i vilken utsträckning som beställaren vill satsa på 

BIM-projekt. De är inte stängda för att utbyta information om sitt eget koncept med andra 
verksamheter, och ser positivt på en integration av olika erfarenheter och utvecklingar av 

BIM-processen i olika verksamheter. Detta utbyte görs under branschråd. Personen berättar 
att det skiljer sig en del mellan hur olika entreprenadföretag arbetar med BIM-processen, men 
att man under byggmöten tillsammans har tagit fram en standardiserad, digital 

granskningsprocess för projektering. Efter att ha tagit fram sitt egna BIM-koncept, så anser 
personen att de har fått en större förståelse för innebörden av BIM. Det kommer dock ta tid 

innan dessa kunskaper och arbetssätt når ut till alla i entreprenadföretaget, i och med dess 
storlek.   

De har i sin verksamhet blivit bättre på att ta vara på den information som de får in från 

konsulterna, och kan därav ställa bättre krav på sina projektörer för att få in den information 
som de behöver i processen. Personen berättar även att det finns fall då de inte har kunnat 

använda BIM i sina projekt på grund av att konsulter inte förstått deras krav. Det har då inte 
blivit en bra mix utav kompetenser. I deras verksamhet så ställs krav på projektörer att de ska 
projektera i Revit eller Tekla. De har fått vissa aktörer att gå över till Revit i sin projektering, 

men att det fortfarande finns aktörer som inte förstår dessa krav, och hellre föredrar att arbeta 
på det sätt som de själva tycker är mest lämpligt för det arbete som ska utföras. Personen 

säger att deras mål i verksamheten är att få exempelvis sina underentreprenörer att se fördelen 
i processen och börja använda sig utav BIM-modeller i sin projektering. Personen ser en 
framgång i denna fråga redan nu. 
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Den intervjuade personen fick diskutera om varför denne tror att det har varit en långsam 

utveckling och implementering utav BIM i branschen. Denne tycker att mycket beror på de 
olika aktörernas inställning gentemot processen, och byte utav arbetssätt. Denne berättar att 

de i entreprenadföretaget inte är rädda för att driva på och hjälpa dessa aktörer, som inte är 
positiva mot processen och deras BIM-koncept.  

Vidare så diskuterades om det från deras sida uppfattas att det råder okunskap hos 

förvaltare/beställare, och att detta motverkar att det ställs krav på BIM från dem vid 
upphandling. Den intervjuade personen anser att detta påstående stämmer. Det råder okunskap 

om vad som ska göras med informationen, och hur den ska användas. Förvaltningsskedet har 
legat efter i utvecklingen av BIM-processen.  

I deras verksamhet så har de möjlighet att få in alla typer utav format på filer, och får främst 

in PDF- och IFC-filer. Personen säger att de föredrar att få in originalmodellen/original filen, 
så att de själva kan ändra i den ifall det skulle behövas. I verksamheten så används dock 

fortfarande mycket pappersritningar, men har till en viss del blivit helt digitaliserade i sina 
arbeten. Anledningen till att de fortfarande arbetar mycket utifrån pappersritningar beror på 
förtroendet mellan entreprenörer och projektörer. Entreprenörerna litar inte på att 

projektörerna har modellerat rätt och fått med sig rätt mängder. Det uppstår därav 
dubbelarbeten, då det fortfarande mängdas mycket förhand hos entreprenadföretaget, men att 

det har börjat efterfrågas att börja mängda direkt ur modellen. En kunnig person skickas då ut 
till byggen som hjälper till med mängdning ur modellen.  

Personen fick diskutera om den ansåg att processen tillför mer och högre kostnader, och att 

detta eventuellt är en motverkande faktor till implementeringen. Denne påstår inte att 
arbetssättet tillför extra kostnader. Personen anser istället att det motverkat högre kostnader, 

då det ute på arbetsplatserna har uppstått mindre fel när BIM-verktyg använts under 
projekten. Allt blir inte rätt, men processen har bidragit med goda resultat. Visionen är att 
även integrera arbetsledare och platschefer mer i processen, så att de får en större uppfattning 

och kunskap om vad de själva kan göra i modellen. Det finns även en vision om ett förbättrat 
system så att även tidsplaner kan integreras i modellerna.  

Det diskuteras om det hade underlättat implementeringen ifall det fanns tydliga och 
gemensamma riktlinjer för en användning och implementering av BIM-processen i branschen, 
och den intervjuade ser positivt på frågan. Det koncept som används i deras verksamhet är 

uppbyggt efter riktlinjer, och har underlättat arbetet med konceptet. Denne anser att det 
överlag är svårt med ny teknik. Det är lätt att hoppa på den, men det svåra är att få alla att 

använda och förstå nyttan av det. Enligt personen är det därför viktigt att hitta en bra nivå på 
användandet av nya processer, och att det finns ett samarbete mellan olika aktörer. Beställare 
är viktiga i frågan; att de ställer bättre krav. Om det inte råder stor kunskap hos beställare om 

BIM så anser personen att det är viktigt att andra aktörer som bär på kunskapen hjälper till att 
ställa dessa krav med beställaren, och på så sätt ge denne kunskap om processen.  
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Bilaga 10: Sammanställda intervjusvar från entreprenadföretag B 

Hos Entreprenadföretag B så intervjuades en 55 år gammal person med yrkesroll som BIM-
samordnare. Personen beskriver det som en vid yrkesroll, där dennes uppdrag är att försöka 

hjälpa till med 3D-modellerna i projekten. Personen har varit verksam i Entreprenadföretag B 
i 2 år. Denne kom i kontakt med BIM väldigt tidigt. Redan under 1994 så läste personen 
kurser om processen, men det är inte förens under de senaste 3-4 åren som implementeringen 

av processen har börjat visa sig i branschen.  

För personen så är begreppet BIM väldigt stort, och omfattar alla byggskeden. Denne ser och 

uppfattar helhetsbilden utav konceptet. Uppbyggnaden av modellen beskrivs som väldigt 
detaljerad, där alla objekt i modellen måste få egenskaper och benämningar som går att 
använda om det ska gå att arbeta med BIM som det är tänkt. Personen anser att detta inte har 

utvecklats som det ska än i branschen; objekten får inte egenskaper kopplade till sig och 
benämns inte som de ska.  

Hos entreprenadföretag B så mot tas de flesta typer utav format på handlingar, främst som 
IFC- och DWG-format. Det föredras att få in handlingar i IFC-format, då entreprenörerna vill 
kunna nyttja dessa till att koppla ihop dem i en samordnad modell.  

Personen fick diskutera varför denne tror att det inte skett en större implementering av BIM i 
branschen och i deras verksamhet. Denne uppger att mycket beror på vilka krav som 

beställaren ställer. Om beställaren inte ställer krav på att det ska projekteras till en 
förvaltningsmodell, så kommer det heller inte att bli en. Vad gäller deras egen verksamhet så 
anser personen också att beställaren bör efterfråga BIM-projektering mer för att entreprenören 

ska arbeta utifrån BIM-processen. Det är viktigt att denne ställer krav redan i ett tidigt skede, 
och talar om för projektörerna i vilken grad de ska detaljprojektera modellen. Detta för att 

senare kunna fortsätta med BIM-processen i resterande skeden.  

Entreprenadföretag B har inte haft några projekt där BIM-processen använts hela vägen. I 
dagsläget så används de 3D-modeller som fås in av projektörer endast för att schematiskt 

kunna se uppbyggnaden i huset, och lättare kunna planera produktionsarbetet. Modellerna 
används inte som flerdimensionella modeller. Tidsplaner och mängdning görs enligt 

traditionella arbetssätt. Personen fick frågan ställd om varför modellerna inte används till 
mängdning. Denne påstår att det oftast inte är rätt detaljeringsgrad på modellen för att det ska 
gå att göra en mängdning direkt ur modellen. Objekten i modellen har oftast inte benämnts på 

rätt sätt. Personen nämner dörrar som ett exempel; de benämns oftast på samma sätt även om 
de är olika. Två dörrar kan benämnas till D1, men att den ena kostar 8000 kr och den andra 10 

000 kr, vilket gör att mängdningen inte blir rätt. De modeller som entreprenörerna får in är 
oftast projekterade på en detaljeringsgrad som endast räcker till att de ska kunna ta fram 
ritningar av dem. Förutom otillräcklig detaljeringsgrad, så nämner personen även att det har 

varit svårt att få aktörer, som exempelvis VVS- och installations-aktörer, att projektera i 3D-
modeller. Det har då varit svårt att få ihop de samordnade modellerna som eftersträvas. 

Personen anser dock att det har skett en förbättring under senaste tid, och att projektering i 3D 
föredras numera.  

Personen ser många fördelar med att ha BIM-projekt. En användning utav processen kan 

bidra till en bättre planering och översikt, och därmed motverka många problem som uppstår 
på byggen. Det bidrar till ett mer kostnadseffektivt projekt, då det med processen blir en bättre 

styrning av de material som ska köpas in till produktionen. Visionen för deras verksamhet är 
därför att det ska bli möjligt att mängda och kalkylera direkt i modellen, om BIM ska kunna 
implementeras mer i verksamheten.  
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Den intervjuade anser att om kunskap kring processen finns, så uppstår det inte extra 

kostnader av BIM-processrelaterade arbeten i deras verksamhet. Kostnaden för att få in 
modellerna är högre, men personen jämför detta med när digitaliserade ritningar började 

implementeras i branschen. Dessa innebar en högre kostnad än handritade ritningar, men den 
högre kostnaden planade så småningom ut. Personen menar att det kommer ske på liknande 
sätt med 3D-modeller.  

Vidare så diskuteras vilka åtgärder som är möjliga för att gynna implementeringen. Personen 
håller med om påståendet om att aktörer i byggbranschen använder sig utav gemensamma 

riktlinjer för implementeringen av BIM i projekt. Personen påstår även att det krävs mer 
kunskap hos olika aktörer. Beställare bör besitta större kunskap om processen så att denne kan 
ställa rätt krav från början om en detaljeringsgrad som aktörer i senare skeden har nytta utav. 

Detta kräver att projektörer har kunskap och förståelse om hur de ska uppfylla de krav som 
beställaren sätter.  
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Bilaga 11: Intervjufrågor för konsultföretag  

 

1. Vilken är din yrkesroll?  
2. Hur gammal är du?  
3. Hur länge har du varit verksam i (företag/verksamhet)?   
4. Vad betyder begreppet BIM för dig? (är det bara 3D eller ser du det som 

flerdimensionellt, med kostnad mängd osv)  
5. Hur väl bekant är du med arbetssättet BIM (Byggnads-Informations-

Modellering)? Hur arbetar ni i er organisation med detta arbetssätt?  
6. Finns det fall då ni inte arbetar med det, eller om det är någon i er verksamhet som inte 

vill arbeta med det, varför? (Anledning till varför vissa delar av organisationen inte 

arbetar med BIM är också intressant.) 
7. Har ni haft många projekt där ni vet att BIM har använts genom hela projektet 

fram till förvaltningen; dvs inte bara samordning av 3D-modeller utan även 

kopplad mängdavtagning, tidsplanering och kostnadskalkylering?  
8. Vilka format vill ni oftast kunna exportera och ta emot handlingar i? Ritningar etc. - 

Om 2D varför inte 3D-modeller? Vill ni ha in dom som PDF? Varför inte DWG.-filer 

eller IFC?  
9. Fördelar med BIM, respektive nackdelar?  
10. Anser du att BIM tillför extra kostnader jämfört med traditionella arbetssätt?  
11. Om ja: varför? Vad är det som gör att det uppstår större kostnader? 
12. Anser du att det hade varit en mer framgångsrik implementering om beställare satte 

krav på att det ska projekteras som BIM-projekt.  
13. Anser du att det råder kunskapsbrister om arbetsmetoden bland de aktörer som 

ni arbetar tillsammans med?  
14. Tror du att det är det ovannämnda (kunskapsbrister hos aktörer) som motverkar 

användning av BIM i branschen?  
15. Av en förstudie så har vi märkt att många aktörer ur olika skeden önskar att det 

finns tydliga och gemensamma riktlinjer för integrering av BIM-processen, samt 

att kravställningar ska komma från beställare. Håller du med detta påstående? 

Motivera. 

16. Om nej: vad anser du istället som en förbättring eller utveckling för att BIM ska 

implementeras mer i er branschen, och användas så som det är tänkt?  
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Bilaga 12: Sammanställda intervjusvar från konsultföretag A 

Den intervjuade personen hos Konsultföretag A är 28 år gammal med yrkesroll som 
uppdragsledare. Denne arbetar med planering, styrning och förberedelser av projekt. Personen 

har idag en mer övergripande roll i projekten än vad denne haft tidigare, då denne exempelvis 
har haft ansvar för endast väggar etc. Personen har en bakgrund som projektör, och har varit 
verksam i företaget sedan 5 år tillbaka.  

Personen fick beskriva vad begreppet BIM betyder för denne. Personen har förstått 
helhetssynen av konceptet BIM, och ser det som mer än 3D-modellering, även om det i deras 

verksamhet enbart arbetas med tredimensionell nivå utav BIM. Personen beskriver det som en 
3D-modell med delar där information kan föras in. Utöver detta så beskriver personen BIM 
som ett “luddigt” ämne. Det talas mycket om det. Många beställare har vetskap om ämnet och 

talar om att det är något positivt, men att de inte har någon vidare eller djupare kunskap kring 
processen. Personen tror dock att branschen är på väg mot att bli mer BIM-anpassad, och att 

det kommer att arbetas på det sättet.  

I verksamheten så arbetas det oftast med 3D-modellering. De har tillgång till Revit och Tekla 
i sin verksamhet, och det arbetas därför mest med dessa. Där arbetar man också mycket med 

Modelsharing, som är en typ utav samverkningsmetod, där modeller synkroniseras via moln 
mellan aktörer som arbetar i samma modell och projekt. Personen berättar även att det finns 

äldre anställda som hellre väljer att arbeta med 2D-projektering i AutoCAD, och avstår 
därmed från att arbeta med och lära sig 3D-modellering i program som exempelvis Revit och 
Tekla. Personen fick diskutera om denne anser att detta minskar effektivitet och 

implementering av BIM i deras verksamhet. Denne anser att 2D-projekteringen som utförs 
gör det svårare och mindre effektivt vid samordning och kollisionskontroller. Det blir lätt fel i 

2D-projektering, jämfört med 3D-modellering. Det är svårare att förstå rördragningar och 
utfasningar. Personen nämner hål i konstruktioner som exempel. I 3D-modeller är det enkelt 
att se hur stort det är samt var hålet ligger och på vilken höjd. På 2D-ritningar beskrivs storlek 

och placering med text, vilket ibland kan missförstås eller felskrivas.   

Personen berättar att Konsultföretag A inte har deltagit i något projekt där BIM använts över 

hela byggprocessen. BIM-verktyg och samordning har använts i deras projektering, men det 
har inte kopplats någon information till modellerna som nyttjats i senare skeden. Hos 
Konsultföretag A så används utskrivna pappersritningar som sedan förs vidare till 

entreprenörer. Frågan ställdes om vilket/vilka format som hade föredragits att sändas vidare 
till senare skeden. Personen berättar att det strävas efter att komma ifrån pappersritningar, och 

utbyte utav IFC-format är det föredragna.  

Den huvudsakliga anledningen till varför pappersritningar används enligt personen, är bristen 
på efterfrågan från produktionsskedet, då äldre generationer inte besitter kunskapen om 

digitaliserade modeller och föredrar att arbeta utifrån pappersritningar. Personen pekar även 
på att det kan bero på att tekniken inte är helt färdigutvecklad i produktionsskedet. Det 

diskuteras även om vem i byggprocessen som ska driva fram kravställning på 3D-modeller i 
alla skeden. Personen anser att ansvaret ligger hos beställaren, och att det är det enda sättet för 
alla aktörer att komma ifrån 2D-projektering och 2D-ritningar - och därmed ett steg närmare 

BIM-implementering.  

Konsulten ser många fördelar med BIM. Det är enkelt att generera ut mängder ur exempelvis 

Tekla, jämfört med mängdning ur 2D-ritningar. BIM-modeller bidrar även till en bättre 
projektering, i och med att byggnadens helhet kan betraktas och genereras digitalt genom 
samordning. Fel kan snabbt upptäckas och elimineras genom kollisionskontroller. Det som 
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konsulten ser som nackdel är att 3D-projektering kräver mer arbete, och därmed mer tid. 

Personen anser inte att det alltid uppstår merarbete. Projekteringen går snabbt för de personer 
som är vana vid 3D-projektering, och det leder oftast inte till något merarbete. Konsulten 

menar därmed att merarbete oftast uppstår då projektörer gör fel i projekteringen, och tvingas 
göra om. Därmed så anser personen heller inte att det uppstår merkostnader med 
arbetsmetoden. 

Det diskuterades om påståendet från Entreprenadföretag B, om att konsulter bör ta fram mer 
detaljerade modeller som entreprenörerna kan använda som underlag i deras BIM-arbete. 

Konsulten menar att de gör sina modeller så detaljerade som möjligt, med så mycket nyttig 
information som möjligt. De tar fram exempelvis mängdlistor och ser till att det finns 
produktnummer, och får fram exakta kostnader. Denna detaljeringsgrad är dock inom ramarna 

för 3D-projekteringen.  

Personen önskar ett större engagemang av beställare. Det hade varit till fördel att använda 

gemensamma riktlinjer hos alla aktörer. Dessa riktlinjer bör komma från beställaren. Personen 
nämner exempel på projekt där andra medverkande aktörer arbetat i 2D, vilket försvårat 
samordningen och kollisionskontroller. Om beställaren ställt krav på 3D-projektering med 

gemensamma förutsättningar, så hade inte projektet varit lika ineffektivt. Gemensamma 
arbetsmetoder och bättre direktiv från beställaren hade därmed underlättat deras arbete.  
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Bilaga 13: Sammanställda intervjusvar från Konsultföretag B 

 
Personen som intervjuades hos Konsultföretag B är 23 år gammal, och har yrkesrollen som 

konstruktör. Personen har arbetat på företaget i ungefär ett år och jobbar med Prefab betong. 
Denne är relativt ny i branschen och fick liksom de tidigare respondenterna förklara vad 
begreppet BIM innebär för denne. Personen förknippar begreppet BIM med samordning 

mellan olika parter i en process, och ser det som ett verktyg för effektivare arbeten med 
byggprojekt.  

 
Hos Konsultföretag B så arbetar alla anställda med Tekla och samordning är en stor del i 
verksamheten men också i muntligt form. På konsultföretaget så används ingen 2D-

projektering alls. Personen berättar att de kopplar nyttig information till modellerna som de 
projekterar fram. Exempel tas upp om eldosor. När det klickas på eldosan, så ska all relevant 

information om dosan kunna finnas, som exempelvis storlek, vikt, placering och 
produktnummer.  
 

Den intervjuade hade svårt att svara på frågor relaterade till hur och i vilken utsträckning BIM 
används i projekt som de medverkar i, då personen endast arbetat med en och samma kund 

under sin tid i företaget. Det har utvecklats goda relationer, och personen vet vad som kunden 
förväntar sig att få levererat av konsulten. Likadana kravställningar och riktlinjer används vid 
varje projekt, och gör därför att arbetet blir effektivt.  

 
I företaget så ställer de krav på aktörer som de samarbetar med om att de ska projektera i 3D, 

för att samordning och kollisionskontroller ska vara möjliga att utföra. Företaget har kommit 
ifrån 2D-projektering helt, och personen anser att de helst vill kunna exportera sina modeller i 
IFC-format till sina kunder.  

 
Personen fick frågan om denne ansåg att BIM medför större kostnader än traditionella 

arbetssätt. Men en mer erfaren person i företaget fick svara på den frågan. Denne anser BIM-
projektering tar längre tid om det inte finns kunskaper och/eller erfarenheter om det sedan 
innan. Eftersom att det endast används Tekla i deras verksamhet, så besitter de flesta en stor 

kunskap och erfarenhet om projekteringssättet. Då menar personen att det inte tar längre tid 
att arbeta med BIM-projektering jämfört med traditionella sätt. Därför så anses inte BIM-

projektering medföra några större kostnader.  


