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Abstract

Swedish Construction Industry and Critical Success
Factors

Josua Kärnbo

BIM (Building Information Modeling) is an exponentially growing field
within the construction industry, with no signs of slowing down.
However, as the process continues to spread on both an international
and national scale, issues with implementation inevitably arise due
to many different factors, in this work identified as CSF (Critical
Success Factors).

The purpose of this work is therefore to examine these factors, as
well as the term CSF itself, with regards to meaning and relevance.
Based on previous studies the term CSF, as well as 14 factors, were
established. To correlate these internationally described factors to
the Swedish market, five interviews featuring people with experience
of BIM in Sweden were conducted, after which similarities and
patterns could be recognized.

The core concepts continually established throughout the work was the
value of mutual and shared understanding, as well as the importance
of utilizing previously established knowledge within the construction
industry. The report concludes that the identified factors as well as
the term CSF are both valid and beneficial for future discussions and
implementations of BIM
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SAMMANFATTNING 

 

BIM (Building Information Modelling) är idag ett exponentiellt ökande 
område inom byggindustrin, som inte visar några tecken att sakta ner. I 
takt med att BIM som koncept och process används i större omfattning 
både internationellt och nationellt, dyker problem dock oundvikligen 
upp vid dess implementering. De faktorer som orsakar dessa problem 
har i detta examensarbete givits termen CSF, ett begrepp som hittills ej 
använts inom svensk byggindustri. CSF står för Critical Success Factors, 
vilket innefattar det som i svenska arbeten annars till exempel kallats 
”kritiska faktorer”, ”hindrande faktorer”, ”bromsande faktorer” etc. 

Syftet med detta arbete är därmed att utforska både begreppet CSF och 
dessa faktorer, samt deras betydelse och relevans. Utifrån tidigare 
studier, främst utländska, identifierades och introducerades termen 
CSF samt 14 sådana punkter, vilka gavs en utförligare beskrivning. För 
att ge dessa 14 punkter en lokal anknytning, intervjuades fem personer 
i svensk byggindustri med olika erfarenheter av BIM. Det framträdde 
då klara likheter mellan tidigare diskussion kring de identifierade 
punkterna och intervjuresultaten. 

De centrala tankar som kontinuerligt återkom under arbetets gång var 
värdet av gemensam och delad förståelse, samt vikten av att ta vara på 
redan etablerad kunskap inom byggindustrin. Det finns i branschen en 
ofta påtalad klyfta mellan olika generationer, vilket enligt detta arbete 
ses som det tydligaste exemplet både på en bristande förståelse och ett 
dåligt utnyttjande av tidigare kunskaper. Vid ett ineffektivt möte 
mellan olika erfarenheter och kunskaper så leder detta till friktion 
istället för utveckling, med bortslösade resurser och kunskaper som 
resultat. Ett stort fokus med detta arbete blev därför att betona den 
mänskliga aspekten av BIM-implementering snarare än de tekniska 
delarna. 

Slutligen konstaterar detta examensarbete att de 14 utvalda punkterna 
samt användandet av deras övergripande term CSF har ett mervärde 
både för framtida studier och framtidens implementeringar av BIM, 
vilket därmed även uppfyller rapporten syfte. 

 

Nyckelord: Critical Success Factors, CSF, Building Information Model, 

BIM, Success Criteria, Kritiska Faktorer 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I alla branscher där en fysisk produkt formges, konstrueras och slutligen 

levereras, eftersträvar de deltagande alltid en effektivisering av 

processen, vare sig det handlar om tid, pengar eller kvalitetsnivå. För 

produkter i fysiskt mindre skala blev den industriella revolutionen (och 

då specifikt massproduktionen) den största förändringen genom tiderna 

inom detta område, med fabriker placerade över hela världen oavsett 

produktens slutdestination. Ett sådant stort utbud av produkter för olika 

ändamål, målgrupper och prisklasser medförde stora möjligheter att 

testa olika arbets- och ledarskapsmetoder för att se vad som var 

effektivast och sammanställa den informationen.  

Ända sedan industrialiseringen inleddes har denna information 

kontinuerligt byggts på och utvecklats, inledningsvis främst med målet 

att öka vinsten och på senare tid med ett ökat fokus på att minska 

klimatpåverkan, men hela tiden även med syfte att hålla sig relevant 

inom industrin och inte bli utkonkurrerad. Utveckling, vinst, klimat-

påverkan och konkurrens är alla påtagliga och viktiga faktorer även 

inom byggindustrin, men trots att branschen till exempel har fått en ökad 

produktion av komponenter utomlands, har det riktats kritik mot att 

effektiviseringstakten är mycket lägre än i andra produktions-industrier. 

En bidragande faktor skulle kunna vara att även om komponent-

produktionen har blivit mer effektiv, så har branschen inte i samma grad 

effektiviserat allt omkringliggande och hur dessa komponenter 

sammanfogas, det vill säga det konkreta byggandet. Det är generellt sett 

samma (relativt oförändrade) mängd information som har förts vidare 

från generation till generation i stället för att byggas på och utvecklas. 
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Yrkesarbetaren lär sig av yrkesarbetaren, ingenjören av ingenjören, 

arkitekten av arkitekten, men en ömsesidigt produktiv återkoppling om 

hur respektive yrkesgrupps erfarenheter kan gynna de andras 

arbetsprocess äger sällan rum.  

Mot denna bakgrund kanske BIM (Building Information Modelling/ 

Management) kan vara det nödvändiga verktyget för att implementera 

även denna faktor i effektiviseringsprocessen? När informationen blir 

både enhetlig och åtkomlig i alla delar av projektet, finns det nya 

möjligheter för såväl effektivare kommunikation under projektet som 

utvecklande återkoppling efteråt. 

Det finns otaliga tidigare arbeten och guider med en liknande slutsats. I 

de förra ligger fokus ofta på BIM:s historik och tidigare fall, medan de 

senare gärna fokuserar på framtiden och alla dess möjligheter, ofta 

baserat på teoretiska fall. Dessa drömscenarier är vanligtvis baserade på 

teoretiska utbildningar och de senaste mjukvarornas möjligheter i stället 

för på faktisk arbetserfarenhet. Detta arbete fokuserar däremot på 

hantering i nuläget av identifierade och befintliga krismoment, samt 

erfarenheter från branschen vid implementering av BIM. Detta med 

förhoppningen att denna diskussion med omedelbar verkan kan leda till 

proaktiva åtgärder vid en implementering av BIM snarare än reaktiva. 

1.2 Målformulering 

Målet med detta arbete är att genom identifiering och diskussion lägga 

ett ökat fokus på befintliga kritiska moment och faktorer vid en BIM-

implementering i dagsläget, både för företag och för projekt. Tanken är 

att dessa kritiska ”hörnstenar” för BIM, både med avseende på BIM som 

verktyg och som process, måste bearbetas mer utförligt och ges större 

vikt vid all sorts implementering, innan branschens aktörer tillsammans 
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kan utvecklas och nå de höjder och möjligheter med BIM, som idag 

främst förekommer i teoretiska ”drömexempel”. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Det finns idag en allmänt erkänd klyfta mellan den äldre och yngre 

generationen i byggbranschen, och allra tydligast blir den vid 

introducerandet av ny teknik. Syftet med detta arbete var därför 

ursprungligen att leverera någon sorts riktlinjer för att identifiera 

lämpliga implementeringsnivåer av BIM i olika projekt, baserat på t.ex. 

storlek och tidigare erfarenhet. Detta med syfte att överbrygga, 

alternativt minska denna klyfta. En viktig del av detta arbete skulle 

därför vara att sammanställa diverse problem som kan dyka upp i olika 

delar av processen, samt vad man skulle göra för att undvika dem. 

Under arbetets gång blev det dock tydligt att det redan finns många 

manualer och guider med snarlika syften, men också att en vanlig 

svaghet hos dessa var författarnas brist på erfarenhet av verkliga byggen. 

Det är allmänt erkänt att utbildningen i Byggkonstruktion på UU (och 

säkerligen många andra universitet/högskolor) lägger ett väldigt stort 

fokus på teori och arbete i datasalar och klassrum. Om personer med 

denna utbildning som sin huvudsakliga bakgrund sedan ska utveckla 

manualer och regler kring BIM, så kan denna dissonans mellan teori och 

praktik leda till att klyftan endast blir större.  

Den negativa inställningen som kan uppstå (hos t.ex. yrkesarbetare) i 

respons till nya arbetssätt är inte begränsad till teoribaserade manualer 

från företag, utan skulle lika lätt kunna uppstå när direktiv ges från högre 

instans (t.ex. i form av nationella standarder), om även dessa präglas av 

samma brist på ”riktig” erfarenhet. För att detta arbete inte ska bli ett i 

mängden av uppretande anvisningar, kommer det i stället fokusera på 
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dagsläget och dess identifierade befintliga problem, som i branschen kan 

sammanfattas som Critical Success Factor(s), eller CSF. 

Mer specifikt avser detta arbete att besvara följande frågeställningar: 

- Vad är Critical Success Factors? 

- Är dessa CSF applicerbara och relevanta i Sverige? 

- På vilket sätt bidrar CSF som koncept till utvecklingen av BIM? 

Avslutningsvis kommer rapporten innehålla slutsatser och diskussion 

kring branschens läge i allmänhet med avseende på CSF, BIM-

implementering, rapportens resultat och framtidens möjligheter. 

1.4 Avgränsningar 

Detta arbete är menat att vara tillgängligt och förståeligt för vem som 

helst inom byggindustrin med ett intresse för BIM, vare sig man studerar 

eller jobbar, men det bör inte vara det första och enda man läser om detta. 

Läsaren förväntas alltså redan i förväg vara bekant med begreppet BIM 

och dess definitioner, men arbetet inkluderar ändå en kortare förklaring 

av båda begreppen BIM och CSF, samt lite av deras historia. Vidare är 

arbetet i huvudsak av kvalitativt slag med intervjuer, vilka delvis bygger 

på och knyter an till tidigare arbeten och forskning. Det är med andra 

ord inte några vidsträckta studier eller stora mängder statistik som 

samlats in, utan syftet har i stället varit att knyta ihop och jämföra 

identifierade problem med olika personers erfarenhet och lärdomar 

inom branschen. Alla tillfrågade svarade inte på förfrågan om intervju, 

men det bedöms att de fem personer som deltagit tillsammans täcker ett 

tillräckligt brett spektrum av erfarenhet och kunskap för att leda till ett 

gott resultat. 
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1.5 Disposition 

Kapitel 1 Inledning som presenterar bakgrunden till studien, 

målformulering, syfte och frågeställningar, avgränsning samt rapportens 

disposition. 

Kapitel 2  Hur arbetet utfördes med avseende på insamlandet av data 

via litteraturstudier, samt intervjuernas struktur och genomförande.  

Kapitel 3 Definitioner och förklaring av rapportens två viktigaste 

begrepp BIM och CSF och deras historia, redovisning av deras spridning 

och användning i dagsläget, samt en sammanfattning av några av de 

tidigare arbeten som denna rapport antingen bygger på eller återkopplar 

till. 

Kapitel 4 Sammanfattning och genomgång av funnen information från 

litteraturstudier. 

Kapitel 5 Redovisning av resultat från intervjuerna, som sedan 

analyseras och diskuteras ur författarens perspektiv. 

Kapitel 6 Författarens diskussion av resultat och slutsatser från 

intervjuerna, samt arbetets ”röda tråd” och dess implikationer. 

Kapitel 7 Slutsatserna presenteras med mål att besvara fråge-

ställningarna och därmed uppnå rapportens syfte. Rekommendationer 

ges även för fortsatta studier inom ämnet. 

Bilagor I detta stycke av rapporten bifogas intervjuformulär samt 

renskrivna och strukturerade versioner av intervjuerna med deltagande. 
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2 Metodik 

Rapporten bygger i huvudsak på två former av faktainsamling, 

litteraturstudier och kvalitativa intervjuer. För personlig analys (främst i 

slutet av rapporten) kommer dessa kompletteras med erfarenhet från ett 

års COOP-praktik mellan år 2 och 3 av utbildningen. I ett tidigt skede 

skapades en teoretisk bas att utgå ifrån vid intervjuerna, och denna bas 

har därefter utvecklats och återkopplats till under arbetets gång. Vidare 

utfördes intervjuer med målet att jämföra denna teoretiska bas med 

erfarenheter och lärdomar från svensk byggindustri. Dessa resultat har 

sedan analyserats och jämförts, med förhoppningen att likheter, mönster 

och en röd tråd skulle framträda genom hela rapporten. Om detta sker 

kan arbetet påstås ha hög validitet, vilket då förhoppningsvis kan leda 

till användbara slutsatser. 

2.1 Litteraturstudier 

De två databaser som har använts för det här arbetet är Scopus och 

DiVA, varav dokument i huvudsak från Scopus utgjorde den teoretiska 

basen, medan dokument från DiVA ursprungligen främst studerades för 

struktur och disposition av rapportskrivning. Scopus använder sig av 

booleska termer för en grundfiltrering av sökresultatet, vilket sedan kan 

filtreras ytterligare med funktioner såsom bl.a. årtal, författare och 

ämnesområde.  

Då detta arbete handlar om BIM påbörjades söktermen med (”Building 

Information Modelling” OR ”Building Information Model” OR ”Building 

Information Management” OR ”BIM” OR ”B.I.M”). Vissa av dessa termer 

är långt vanligare än andra, men då det är enkelt att inkludera samtliga 

utan några negativa sidoeffekter så gjordes detta. Med denna sökning får 

man dock över 13 000 resultat, så det behövdes en mer specifik sökterm 
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för att få en hanterlig mängd dokument. Den kursiverade söktermen 

ovan kompletterades därför med en ytterligare textrad inriktad mot CSF, 

vilket då resulterade i den kompletta söktermen: (”Building Information 

Modelling” OR ”Building Information Model” OR ”Building Information 

Management” or ”BIM” ”B.I.M”) AND (”Critical Success Factor” OR 

”Critical Success Factors” OR ”csf” OR ”critical effects” OR ”critical 

concepts” OR “critical risk”).  

Förenklat innebär detta att alla resultat kommer innehålla minst en av 

termerna från första halvan av söktermen (före AND), samt minst en av 

termerna från andra halvan av söktermen (efter AND), vilket då blev den 

mer hanterliga mängden 46 dokument. Vidare kunde man se att 36 av 

dessa arbeten (nästan 80%) var skrivna år 2010 eller senare, så för att 

denna rapport ska anses relevant en längre tid, filtrerades de resterande 

10 dokumenten bort på grund av ålder. Efter en genomgång av de 

kvarvarande tillgängliga texterna med avseende till innehåll och 

relevans kvarstod 15 arbeten, varav slutligen tre till filtrerades bort på 

grund av låga rankningar jämfört med de övriga 12 texterna.  

När det senare var dags att skriva denna rapport kompletterades dessa 

arbeten med tidigare svenska examensarbeten, hämtat från DiVA. Då 

dessa rapporter endast är på svenska finns det jämfört med Scopus ett 

betydligt mindre urval, så det räckte med att endast söka på ”BIM” följt 

av enklare filtrering och manuell genomgång för att hitta 15 lämpliga 

dokument med avseende på struktur, relevant innehåll/anknytning, 

eller båda delar. 
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2.2 Intervjuer 

2.2.1 Förberedelser 

Efter att den teoretiska basen gällande CSF (i sammanhanget BIM) hade 

etablerats med hjälp av litteraturstudier, applicerades denna information 

för skapandet av en intervjumall. Då denna rapport är av kvalitativ typ 

var det viktigt att lämna utrymme för de intervjuade att själva bestämma 

hur de ville spendera sin tid inom intervjuns ramar, samtidigt som en 

tillräckligt stor del av de föreslagna punkterna behövde behandlas. Detta 

för att den insamlade information skulle vara omfattande nog att 

redovisa och jämföra med både tidigare studier och övriga intervjuer. 

Med detta i åtanke bedömdes det lämpligt att använda en uppdelad 

semi-strukturerad intervjuform. 

Efter att nio personer hade identifierats och föreslagits som lämpliga för 

rapporten med hjälp av BOX Bygg, skickades en förfrågan ut huruvida 

de skulle ha möjlighet att delta. Alla hade inte möjlighet, men de fem 

kvarvarande bedömdes fortfarande täcka ett tillräckligt brett urval av 

olika erfarenheter för att ge ett bra slutresultat. Vid denna tidpunkt fanns 

det en tanke om att i förväg skicka dem intervjuformuläret, men då den 

information som eftersöktes hellre skulle vara omedelbara reaktioner och 

tankar än något förberett och polerat, beslutades det att endast 

tillhandahålla en kortare beskrivning som förberedelse.  

 

2.2.2 Genomförande 

Då alla tillfrågade befann sig kring Stockholm med omnejd, bestämdes 

det efter att lämpliga datum hade bokats in att genomföra respektive 

intervju på plats. Huruvida att göra det på detta sätt hade någon större 

inverkan på slutresultatet jämfört med intervjuer via t.ex. telefon eller 
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mail kan säkert diskuteras, men då det var planerat att med 

godkännande redovisa respektive persons namn och deltagande i 

arbetet, kändes det naturligt att både författaren och de intervjuade 

skulle få tillfälle att träffas för att lättare kunna bilda sig en uppfattning 

om varandra.  

Efter en kort introduktion började varje möte med en grov genomgång 

av syftet, hur lång tid intervjun skulle ta, vilken utrustning som skulle 

användas (anteckningar + mobiltelefon för inspelning), samt önskan att 

redovisa och belysa alla personers hjälp i arbetet. Det var dock även 

förklarat att om så önskades kunde man förbli anonym, när som helst 

avbryta intervjun eller vid en senare tidpunkt välja anonymitet 

(alternativt helt dra ur sitt deltagande), oavsett orsak. Som en sista notis 

innan intervjun startade, nämndes även att intervjun kunde komma att 

kompletteras med ytterligare frågor via mail vid ett senare datum.  

Därefter började intervjun, uppdelad i tre mindre delar. I den första 

delen fick de intervjuade fritt berätta om sig själva, om sin bakgrund och 

sina erfarenheter, samt hur de hade introducerats och kommit dit de idag 

befann sig i förhållande till BIM. I nästa del gick man igenom en version 

av den klassiska byggprocesscykeln, med fokus på BIM-erfarenhet eller 

framtida förhoppningar inom respektive område. Den tredje och på 

papperet största delen var den CSF-fokuserade delen av intervjun, men 

på grund av intervjuns struktur hade flera av punkterna i vissa intervjuer 

redan diskuterats i tidigare delar.  

Detta sammanfattades slutligen med tillfälle för de intervjuade att säga 

vadhelst de inte tyckte intervjun redan hade täckt, samt att låta dem veta 

att de skulle få redovisa och godkänna sina renskrivna svar vid ett senare 

tillfälle, innan något publicerades. 
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2.3 COOP-praktik 
 

Denna tredje underrubrik är inte lika direkt kopplad till rapporten som 

de första två, men erfarenheten från det året var så pass stor att det känns 

relevant att nämna den även i detta sammanhang.  

Som student i Högskoleingenjörs-programmet i Byggteknik vid Uppsala 

Universitet, så var BIM något som introducerades som en viktig term 

redan under de första månaderna av utbildningen. Man förstod snabbt 

att det hade med datorer att göra, vilket under de följande studieåren 

utvecklades till en djupare förståelse både för vad det representerade, 

dess historia och dess potential. Detta är troligen en beskrivning alla 

nyligen examinerade byggnadsingenjörer i Sverige kan känna igen sig i, 

oavsett vilken specifik skola man studerade vid.  

Samma grupp av människor kan dock troligen även intyga att 

verkligheten inte motsvarade den världsbild som skolorna gärna målar 

upp, vare sig den insikten kom via COOP-praktik eller en anställning 

efter examen. Utbildningen rörande BIM baseras i stort på böcker, 

föreläsningar och uppdelade uppgifter, snarare än verkliga exempel och 

erfarenhet från branschen. Det kan måhända anses uppenbart i 

efterhand, men det var nog inte många studenter som under studie-tiden 

insåg till vilken grad det man lärt sig i skolan ofta var ”ideal”-fall och 

situationer, i många fall utformade kring de nyaste mjukvarorna och alla 

deras möjligheter.  

Verkligheten har dock avsevärt fler rörliga delar och komponenter som 

måste koordineras och fungera. I skolan finns inte heller något egentligt 

motstånd eller orsaker att visa varsamhet mot dessa nya 

implementeringar, men utanför skolan är det vanligt förekommande. 

Erfarenheten från denna tid har med andra ord oundvikligen påverkat 
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både ämnesval och utgångspunkt för detta examensarbete, 

genomförandet av intervjuer, samt diskussion och analys av den 

information som under arbetets gång kommit fram.  
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3 Teoretisk Bas 
 

Definitioner och förklaring av rapportens två viktigaste begrepp BIM och 

CSF, samt kortare sammanfattningar av några av de tidigare arbeten som 

denna rapport antingen bygger på eller återkopplar till.  

 

3.1 Definitioner 
 

3.1.1 BIM 
 

Uttrycket BIM tolkas generellt som en övergripande term för att beskriva 

ett flertal aktiviteter i och relaterat till Computer Aided Design (CAD) 

(Ghaffarianhoseini m.fl. 2017), på svenska översatt till datorstödd design 

eller datorstödd konstruktion. Det CAD möjliggör i byggnadsindustrin 

är ett digitalt arbetssätt med modellering och användande av virtuella 

byggdelar/komponenter, med avseende på både deras storlek och 

proportioner, men även deras icke-geometriska egenskaper 

(Ghaffarianhoseini m.fl. 2017). Detta i kontrast till att skapa ritningar 

antingen på papper eller i tidigare former av virtuell projektering, med 

ett resultat som förenklat kan beskrivas som en samling streck utan 

djupare information.  Andra vanligt förekommande filformat vid arbete 

med BIM är bland annat. rvt, .dwg, .nwd och .ifc (Designing Buildings 

Wiki, 2019).  

Från definitionen Building Information Modeling kan man således förstå 

att BIM är en fortsättning på detta arbetssätt, en samling av teknologier 

och lösningar med målet att ytterligare förbättra hanteringen av en 

modell och dess information (Miettinen m.fl. 2014). Detta innebär i 

praktiken en arbetsprocess baserad på en kontinuerlig uppdatering och 
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3D-modeller och databaser, med syfte att förbättra samarbete mellan 

konsulter samt informationsflödet under hela byggprocessen. Fler 

specifika exempel på funktioner detta möjliggör innefattar bland annat:  

- Visualisering i 3D och simulering i 4D för översikt och 

arbetsplanering. 

- Volymstudier kopplade till faktorer såsom ljus, geografi, 

mängder, egenskaper och inte minst geometri. 

- Felkontroller. 

- Kalkyl och mängdning direkt från modellen. 

- Snabbare och bättre beslut tack vare förbättrat informationsflöde. 

Resultatet av detta arbete kan även det kallas BIM (eller BIM-modell), 

vilket då står för Building Information Model, med andra ord modellen 

man jobbar med under hela byggprocessen. Även en tredje term 

förekommer, Building Information Management, vilket något 

självbeskrivande kan tolkas som ett begrepp för hanteringen av data och 

databaser under modelleringsprocessen (BIM Alliance, 2017).  

Termen BIM kan alltså hänvisa till både ett arbetssätt, en modell, eller 

hanteringen av information i de båda. För denna uppsats kan man dock 

som läsare tills vidare utgå ifrån att uttrycket hänvisar till arbetssättet.  

 

3.1.2 CSF 

 

Critical Success Factors är långt ifrån ett nytt koncept, först myntat av D. 

Ronald Daniel (1961), sedan vidareutvecklat av John F. Rockart (1981) 

och med tiden även applicerat på fler områden än ekonomi, bland annat 

sjukvård av James A. Johnson och Michael Friesen (1995). Som namnet 

säger så rör det sig om förhållanden och variabler som har en avgörande 

betydelse för ett projekts effektivitet och genomförbarhet, i denna 
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rapport och främst inom bygg med avseende på BIM-implementering. 

Även om begreppet i sig inte alls är lika utbrett som BIM, kan man se en 

växande tendens i hur ofta ämnet behandlas i koppling till BIM (se 2.1 

Litteraturstudier). Naturligtvis har avgörande faktorer och problem med 

BIM studerats även innan termen CSF introducerades, men etablerandet 

av en gemensam term bör leda till en ökad samsyn och förenkla den 

fortsatta diskussionen på området. 

Denna strävan att utifrån befintliga arbeten etablera en gemensam 

definition och samling kritiska faktorer hittar man i arbeten av Chien 

m.fl. (2014) och Eadie m.fl. (2013), vilka båda gav snarlika resultat och 

låg till grund för intervjuformulären för denna rapport. Även Liu m.fl 

(2017) behandlade i sitt arbete flera överlappande punkter, med 

skillnaden att dessa formulerades som resultat av gruppdiskussioner och 

intervjuer. Dessa resultat jämfördes sedan med litteratur på området.  

Även i svenska tidigare arbeten förekommer formuleringar och 

diskussion kring ett flertal av dessa CSF-punkter, bland annat från 

Lisstrand m.fl. (2017), Sardi m.fl. (2017), Bosch m.fl. (2016) och Talavanic 

m.fl. (2015). Då denna rapport verkar vara det första svenska arbetet som 

specifikt använder termen CSF, förekommer inte den termen i dessa 

arbeten eller svenska studier i övrigt. I dessa arbeten talas istället om 

hämmande, kritiska eller bromsande faktorer, och dessa faktorer är i de 

flesta fall inte rapporternas fokus utan endast en del av arbetet. 

Samlingarna faktorer som nämns är därför inte lika omfattande, men 

överlappningen mellan identifierade faktor i både svenska och utländska 

arbeten, visar att de alla skulle kunna grupperas under begreppet CSF. 

Vidare har de alla gemensamt att de syftar till proaktiva åtgärder och 

förberedelser inför en implementering. 
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Begreppet CSF förekommer även i ett arbete av Antwi-Afari m.fl. (2018), 

men till skillnad från ovan nämnda arbeten är CSF där en samling 

faktorer och potentiella funktioner som används för att inför projekt 

motivera en BIM-implementering och efteråt utvärdera 

implementeringen. Några exempel på detta är klassiska punkter som: 

- Tidigare och korrekt 3D-visualisering av design 

- Energiuträkningar 

- Kostnadsminskning 

- Tidsbesparingar 

- Kvalitetshöjning 

Denna samling faktorer kan vara till nytta för skapandet av väl-

fungerande processer, men författarnas användning av termen CSF 

avviker från övrig litteratur citerad i detta arbete och även från ett av 

Antwi-Afaris (m.fl) egna citerade exempel (Eastman m.fl. 2011). Ser man 

dessutom till den vedertagna användningen av termen utanför 

byggindustrin (Business Dictionary, 2018), definierar man bättre det som 

diskuteras av Antwi-Afari m.fl. bättre som ”success criteria”, det vill säga 

mätbara faktorer för att avgöra huruvida en implementering var lyckad 

(Copper Team, 2018). Samma distinktion beskrivs även i en översikt av 

Bryde m.fl. (2013) i fråga om den flytande terminologin och skillnaden 

mellan ”critical success factor” och ”success criteria”. 

3.2 Tidigare studier 
 

Här presenteras några av de studier som varit av särskild vikt för detta 

arbete, i tidiga delar av projektet vid litteraturstudier och utformande av 

intervjuer, därefter för generell överblick och förståelse, och slutligen  för 

struktur och återkoppling.   
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Identifying and assessing critical risk factors for BIM projects: 

Empirical study, Chien m.fl., Automation in Construction 45, 2014 

Detta arbete fokuserar på riskfaktorer och krismoment vid 

implementering av BIM, inklusive varför de behöver bemötas. Efter att 

ha gjort en genomgång av riskanalyser valdes den mest lämpliga ut, som 

sedan applicerades på allmänna tidigare identifierade riskfaktorer inom 

byggkonstruktion och IT, varpå 13 nya riskfaktorer identifierades. 

BIM implementation throughout the UK construction project lifecycle: 

An analysis, Eadie m.fl, Automation in Construction 36, 2013 

Arbetet fokuserar på fördelar och den påverkan BIM kan ha genom hela 

byggprocessen. Detta för att säkerställa kontinuerlig lönsamhet i alla 

stadier i stället för att uppnå effektivitet endast i vissa moment. Fördelar 

med och hinder för BIM har därefter både vägts och rankats, varpå 

resultatet sammanställdes i för detta examensarbete relevanta tabeller. 

Understanding effects of BIM on collaborative design and 

construction: An empirical study in China, Liu m.fl, International 

Journal of Project Management 35, 2017 

Den studie som mest utförligt går in på respektive specifika faktorer både 

med avseende på fördelar, påverkan och hinder som dyker upp under 

en BIM-implementering. Dessa anknyter nära till rapportens 

huvudsakliga ämne: ”collaborative design and construction”.   
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Hinder och drivkrafter för BIM i medelstora entreprenadföretag, 

Bosch m.fl., SBUF, 2016 

Ett av de mer omfattande svenska arbetena, som diskuterar faktorer både 

inom vad vi definierat som CSF och som ”success criteria”. Denna studie 

utfördes i tre faser genom litteraturöversikt, djupintervjuer och 

enkätstudier. Resultatet från dessa ledde till värdefulla slutsatser om 

inställningar till och erfarenheter av BIM i svensk byggindustri. 
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4 Critical Success Factors 

En genomgång av 14 identifierade CSF-punkter (Critical Success Factor) 

baserat på arbeten hämtade från Scopus, indelade i fyra kategorier: 

Mänskligt, Tekniskt, Kostnader, Lagar och regler. 

Mänskligt 

4.1 Oklart värde och okända risker  

Även om BIM idag är relativt välkänt och som koncept har funnits en 

längre tid, är det fortfarande många som inte har någon personlig 

erfarenhet av dess verktyg eller potential. I en svensk enkätstudie utförd 

2016 bland medelstora företag, framkom det att även om 70% av de som 

svarade sade sig känna till hur BIM kan användas i byggprocessen, var 

det endast 35% som faktiskt hade personlig erfarenhet där det hade 

använts i projekt (Bosch m.fl., 2016). Samma arbete tydde dock också på 

en generell uppdelning i den ”positiva höganvändande gruppen” och 

den ”negativa låganvändande gruppen” både på kontor och 

byggarbetsplats (Bosch m.fl., 2016), så i takt med att en ökande majoritet 

prövar BIM (t.ex. på grund av beställarkrav) är det sannolikt endast en 

tidsfråga tills alla har någon erfarenhet.  

Denna erfarenhet i kombination med en bättre förståelse av BIM:s 

potential bör minska kunskapsbristen vad gäller värdet med processen, 

något som annars upplevs som en av de största bromsande faktorerna 

för implementering (Sardi m.fl., 2017 & Lisstrand m.fl., 2017). Denna 

potential blir kontinuerligt mer etablerad, i första hand inom dess idag 

mest välkända område som är 3D-visualisering och virtuell design, men 

även för alla andra delar av byggprocessen som tidsplanering, 

arbetsplatsplanering och inte minst informationsutbyte (Antwi-Afari 

m.fl. 2018). Dessa effektiviseringar lönar sig ekonomiskt inte endast i 
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delar av projekt, utan genom hela byggprocessen (Eadie m.fl. 2013). Det 

som kvarstår som hinder är därför i huvudsak de risker som uppstår vid 

en implementering, samt hur dessa bör bemötas. Men precis som vid en 

”vanlig” byggplanering kan man applicera en riskanalys på tidigare 

identifierade problem, varpå processer för hur dessa ska undvikas eller 

behandlas kan utvecklas oberoende av specifika projekt (Chien m.fl. 

2014). 

4.2 Hantering av mjukvara 

Som tidigare nämnts talas det gärna om fantastiska funktioner och 

möjligheter med BIM-mjukvaror, men faktum kvarstår att 

användbarheten av dessa beror till stor del på hur de faktiskt utnyttjas 

och implementeras i praktiken. Det finns också områden där BIM ännu 

inte är tillfredställande utvecklat, antingen på grund av att specifika 

funktioner saknas, eller på grund av hur olika discipliners mjukvaror 

fungerar och samarbetar med varandra (Liu m.fl. 2017 & Sardi m.fl. 

2017). Trots detta verkar inte kritik av mjukvaror idag ges särskilt mycket 

plats i rapporter, utan fokus ligger ofta på användarnas erfarenhet och 

arbetssätt.  

På grund av BIM:s uppfattade komplexitet förekommer det dock i 

många fall att man endast implementerar mindre delar (3D/4D-

visualisering och kollisionskontroll) av BIM-processens fulla potential, 

och dessutom endast i vissa faser snarare än i hela projektet (Liu m.fl. 

2017). Dock, i takt med ökad erfarenhet och kunskaper inom ämnet hos 

alla i branschen, kommer säkerligen implementering öka och 

programmens brister försvinna. Denna sannolika utveckling kan även 

vara orsaken till att inte så mycket fokus har lagts på detta i tidigare 

studier. 
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4.3 Föråldrad arbetsprocess 

Att BIM medför nya arbetsmoment är det ingen som ifrågasätter, men 

man har möjligen underskattat till vilken grad som dessa nya moment 

fordrar från grunden nya arbetssätt. Då BIM både möjliggör, till stor del 

baseras på och även kräver en högre nivå av kontinuerligt samarbete 

mellan olika discipliner, kan fel och misstag i data ses som ett direkt 

resultat av brist på samarbeten eller misslyckade sådana. Detta belyser 

behovet av nya arbetssätt för att öka samarbetet både mellan olika 

discipliner och mellan olika arbetsplatser (Antwi-Afari m.fl. 2018 & 

Chien m.fl. 2014).  

Så varför implementeras inte dessa nya arbetssätt i alla led, från 

beställare till yrkesarbetare? En förklaring kan vara att den omedelbara 

och enligt beställaren viktigaste vinsten från en BIM-implementering, 

nämligen den ekonomiska, inte är rättvist fördelad på så sätt att den 

gynnar alla deltagandes insatser. Användandet av BIM bör inte endast 

vara en vinstaffär för beställare och kund, utan bör genom samarbete 

gynna alla deltagande i ett projekt för bästa resultat (Liu m.fl. 2017). 

4.4 Engagemang från alla deltagande 

Denna punkt anknyter nära till punkterna 4.1 Oklart Värde och okända 

risker och 4.3 Föråldrad arbetsprocess. Att ta det som en egen punkt var 

dock något som växte fram utifrån från mitt år av COOP-praktik snarare 

än befintlig litteratur. Det som däremot ofta nämns i litteraturen är vikten 

av engagemang från ledarnivå, vilket sammanfaller väl med den 

generella principen för ”project management”, nämligen att gott 

ledarskap och högt intresse bland deltagare är en av de tyngst vägande 

faktorerna för ett projekts framgång (Won m.fl. 2013). I en studie gjord 

med BIM-relaterade roller hos Skanska Hus Syd menade över 90% av de 

deltagande att företaget har ett stort ansvar i stöttningen av BIM-
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implementering. Från ledningshåll behövs det både ställas krav och visas 

på vinster med BIM, så att de i företaget har en bättre uppfattning om 

vilka resurser som företaget är villiga att tillhandahålla (Håkansson m.fl. 

2017). 

I takt med en generellt ökande erfarenhet av BIM inom branschen och 

även fler och bättre mjukvaror, banar detta väg för att engagemanget från 

högsta ledning sprids och får fäste i resten av organisationen. Med detta 

sagt kommer inte de längst bort från modellen (yrkesarbetare) att 

automatiskt bli engagerade bara för att ledningen blir det, men utan 

engagemang från högsta nivå är det svårt att på hantverkarnivå vilja 

engagera sig. Ett viktigt steg är därför att i högre grad ta vara på 

yrkesarbetare och hantverkares kunskap vid implementering av den nya 

tekniken, så att BIM-processen genom deras påverkan direkt gynnar 

deras eget arbete.  

Vidare kan det krävas bättre incitament för projektörer och projektledare 

att omstrukturera sina arbetsprocesser samt investera i både mjukvaror 

och träning för sina anställda, särskilt då de levererar mer komplexa 

produkter med fler tillfällen för felsteg. Detta så att även de tjänar på sitt 

arbete, vilket annars främst leder till vinst för beställaren. (Liu m.fl. 2017).  

4.5 Flyttande av ansvar 

Nya sätt att arbeta leder till nya arbetsfördelningar, både över tid och 

mellan olika discipliner. Många kommunikationsproblem orsakas av 

otillräcklig designinformation som leder till inkorrekta tolkningar av 

modellen, t.ex. på grund av att olika discipliner använder olika program 

eller jobbar mot olika detaljnivåer därför att arbetssättet inte är 

tillräckligt strukturerat. När det är svårt att tolka eller utvärdera syftet 

med och kvaliteten hos en annan parts arbete, blir även det egna arbetet 
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som baseras på detta osäkert (Liu m.fl. 2017). Vidare blir oklarhet 

gällande de nya ansvarsfördelningarna ett hinder för att alla ska veta 

vem som gör vad, både i fråga om sitt eget och andras arbete (Won m.fl. 

2013). 

En lösning på detta kan vara de nyetablerade rollerna BIM-modellerare 

och BIM-koordinator, som enkelt förklarat har rollen att se till att BIM-

processen fungerar som den ska bland alla deltagande i ett projekt (Liu 

m.fl. 2017). Även denna roll kan dock idag vara svårhanterad, till stor del 

på grund av att deras arbete i många fall endast blir ytterligare en del i 

en annars föråldrad arbetsprocess. Trots deras samordnande roll och att 

övriga parters arbete kontinuerligt bygger på varandra, så jobbar 

respektive part i huvudsak endast på sin enskilda del och på sitt sätt. En 

bidragande orsak till detta är det faktum att dagens juridiska ramverk 

utgår från ett mindre samarbetsbaserat arbetssätt med tydligare 

definierade ansvarsområden. Det behövs därför (som tidigare nämnts) 

från grunden nya arbetssätt att genomföra projekt, inklusive 

kontraktsformuleringen, för att både BIM-processens och BIM-rollernas 

fulla potential ska kunna uppnås (Liu m.fl. 2017). 

4.6 Brist på personal 

Det säger sig självt att brist på personal samt brist på erfarenhet, vilket 

kan vara en och samma faktor, är två av faktorerna med störst påverkan 

i en BIM-implementering, då de flesta andra diskussioner ej kan uppstå 

utan att dessa först har åtgärdats. Detta är särskilt tydligt i länder där 

BIM fortfarande är i ett tidigt stadium (Chien m.fl. 2014). Simpel logik 

talar dock för att denna punkt oundvikligen kommer att lösa sig med 

tiden. Bland annat så är byggnadsingenjör en populär utbildning med 

goda möjligheter till jobb (Gymnasium.se, 2017) och som tidigare 

påpekats finns det idag ett stort fokus på BIM och framtidens mjukvaror 
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inom dessa utbildningar. Detta samband mellan utbildning och BIM-

kunskap går även att se i studier, då ”de med yngre utbildning känner 

[…] till BIM mer än de med en äldre examen. Ser man till ytterligheterna 

så känner 83 procent av de med en yngre och högre utbildning till BIM, 

medan enbart 58 procent av de med en äldre och lägre utbildning känner 

till BIM” (”högre utbildning” avser i detta fall högskoleexamen eller 

högre, och ”yngre utbildning” en examen efter 2010) (Bosch m.fl. 2016). 

Dessutom finns det ett stort intresse bland redan anställda på företag för 

mer utbildning inom BIM (Lisstrand m.fl. 2017 & Sardi m.fl. 2017), så 

med tiden bör andelen aktiva i branschen som saknar erfarenhet också 

minska. 

Tekniskt 

Den tillgängliga informationen i tidigare studier för punkt 7, 8, 9 och 10 

är nära sammankopplad och inte lika omfattande som för tidigare 

punkter. Därför har dessa fyra punkter slagits ihop till en gemensam text 

i denna del av rapporten. 

4.7 Rättigheter i modellen 

4.8 Korrekt/kompatibel data 

4.9 Stora mängder data 

4.10 Dataförluster 

Det finns idag redan en stor mängd tillgängliga mjukvaror för tidig 

planering, projektering, utformning av 3D-modeller och övrig 

information knuten till dessa, men för att sedan hantera denna data finns 

det än så länge inte lika många alternativ. Till att börja med rör det sig 

om stora mängder data som helst ska finnas tillgängligt virtuellt via 

internet, något som direkt kan brista ifall t.ex. en byggarbetsplats inte har 

en tillräckligt bra internetuppkoppling eller om plattformen inte är 
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tillräckligt optimerad för att fungera smidigt på både datorer och mindre 

enheter. Å andra sidan är mängden nödvändig information som ska 

förflyttas och förmedlas mellan olika personer densamma oavsett vald 

metod, vilket med andra former än just enhetliga virtuella databaser 

leder till mycket onödig kommunikation och bortslösad tid för att få fram 

rätt information (Chien m.fl. 2017).  

Dock tar det inte endast tid, utan bristen på välfungerande enhetliga 

databaser kan även leda till dataförluster i just överföringarna. 

Information har traditionellt förts vidare genom fysiska format som 

ritningar, arbetsrapporter och anteckningar från möten. Alla dessa 

alternativ är isolerade medium utan någon direkt koppling till de andra, 

vilket leder till många möjligheter för felkommunikation eller till 

svårigheter att uppnå korrekt och uppdaterade data mellan olika parter. 

Både tidsförluster och informationsförluster gällande datahantering är 

därför stora orsaker till att BIM som process och dess tillhörande 

modellhantering är viktiga (Liu m.fl. 2017).   

Förutsatt att man då har fungerande system för att lagra och ladda upp 

nödvändiga data, så att olika personer på olika platser alla kan nyttja 

samma databas, blir nästa steg att styra upp vem som har rättighet till 

vad. Ett ökat samarbete mellan olika parter och konsulter är inte endast 

målet med en BIM-process, utan även en nödvändig grund för att 

implementeringen ska fungera fullt ut. Tidigare nämnda juridiska 

begränsningar (se punkt 4.5 Flyttande av ansvar) kan dock återigen 

försvåra processen. Företag kan t.ex. vara ovilliga att dela med sig av hela 

sina filer i ett enhetligt system ifall någon skulle återanvända dem 

utanför det aktuella projektet, utan den rättmätiga ägarens inblandning, 

godkännande eller ersättning.  
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En brist som denna leder till samarbetshinder, både lokalt och generellt. 

I de lokala fallen kan det direkta resultatet vara just denna form av 

missbruk av rättigheter alternativt att parter inte delar med sig av sina 

filer. I det större perspektivet får den även en långsiktig negativ 

påverkan, då den göder en generell skepsis mot samarbetsformen. Detta 

är alltså inte endast en juridisk fråga, utan är knutet till bristen på bra 

system för utformandet av dessa databaser, där rättigheter kan styras på 

ett bra sätt. ”The industry is busy with adapting BIM content creating, 

viewing, sharing, administrating and storing, but pays less attention to 

the management of above functions” (Liu m.fl. 2017). 

Kostnader 

Även punkt 11 och 12 är nära sammankopplade i befintliga texter, och 

därför kommer även dessa punkter skrivas ihop till en text. 

4.11 Ökad arbetstid i tidigt stadium 

4.12 Investering i mjukvaror och träning 

Förenklat kan man säga att båda punkterna handlar om investering 

kontra eventuellt värde, oavsett om det handlar om tid eller pengar 

spenderade i de tidiga stadierna av en byggprocess. Då de flesta vinster 

med BIM-implementering sker i senare stadier av processen, är det 

förståeligt att de som betalar vill ha goda skäl för att göra ytterligare 

investeringar utan omedelbara resultat. Denna kostnad har dock i 

tidigare studier bland mindre företag rankats som det minsta hindret för 

en implementering, vilket tyder på att denna kostnad bör vara 

överkomlig (Eadie m.fl. 2013).  

Vidare finns det numera många tidigare exempel och studier på BIM:s 

lönsamhet på så gott som alla områden av byggprocessen. Dessa 

inkluderar bland annat ekonomiska vinster genom bättre utnyttjande av 
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tid, kontinuerlig dokumentering, marknadsföring, lägre 

konstruktionskostnader, byggplanering, studier av genomförbarhet, 

visualisering, slutlig funktionalitet, ökat samarbete och undvikande av 

misstag i designen. (Ghaffarianhoseini m.fl. 2017 & Bryde m.fl. 2013). 

Tidigare studier har dock anmärkt på det faktum att även om alla parter 

håller med om att BIM i stort och för samhället kommer att löna sig, är 

det inte säkert att deras eget arbete och investering kommer att se samma 

resultat (Liu m.fl. 2017). Som tidigare nämnt bör det därför vara viktigt 

att se till att alla deltagande får del av dessa vinster, för en gemensam 

och kontinuerligt lönsam utveckling.  

Lagar och regler 

4.13 Brist på BIM-standarder 

Både idag och under de senaste 10 åren har det pågått en livlig 

diskussion kring huruvida det bör finnas nationella BIM-standarder i 

Sverige eller inte. IFC-formatet kan idag anses vara en sorts 

industristandard på fortsatt frammarsch, men även om det kan hantera 

datastrukturen av filer och modeller, måste fortfarande frågor om 

klassificering och appliceringen av dessa data diskuteras (Eastman m.fl. 

2011). Då ingen organisation i Sverige ensamt har dominansen som 

skulle krävas för att bestämma en mer avancerad standard, skulle man 

som i Storbritannien, Danmark, Norge och Finland kunna implementera 

statligt bestämda standarder (Ståhl, 2012 & Bengtsson m.fl. 2017). Denna 

ståndpunkt förekommer både i tidigare studier (Håkansson m.fl. 2017), 

artiklar (Nilsson, 2011) och på seminarium (Ståhl, 2012) som det bästa, 

om inte det enda möjliga alternativet för att föra Sverige framåt, men det 

är inte något som skett hittills. 

I nuläget finns det dock fortfarande aktörer som jobbar i denna riktning, 

varav de tre största är ”Smart Built Environment”, ”BIM i staten” och ”BIM 
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Alliance Sweden”. Dessa jobbar i syfte att bland annat hitta gemensamma 

strategier, riktlinjer och arbetssätt för användandet av BIM i så bred 

utsträckning som möjligt (Sardi m.fl. 2017). Man ska dock komma ihåg 

att även utan nationella standarder är det fullt möjligt att genomföra en 

lyckad BIM-implementering. Detta är även tydligt då Sverige trots 

frånvaron av en nationell standard har en förhållandevis god BIM-

implementering (Lorek, 2018). Användar-bestämda standarder är med 

andra ord inte ett orimligt alternativ, utan kommer säkerligen vara en 

nödvändighet en lång tid framåt (Eastman m.fl. 2011). 

Vidare kan det finnas en styrka i att etablera standarder på en mindre 

skala kontra på nationell nivå, så att bestämmelser bättre motsvarar 

specifika projekts förutsättningar och behov. Inte ens i detta fall är det 

dock säkert att standardisering fyller den funktion man önskar, då 

endast hälften av de intervjuade hade nytta av sina respektive BIM-

standarder när diverse BIM-relaterade roller intervjuades i en studie 

utförd av Håkansson m.fl. (2017). 

4.14 Juridiskt (kontrakt, ändringar, äganderätt) 

I takt med att teknologi utvecklas är det tydligt att pappersbaserade 

arbetsmetoder, både inom byggindustrin och generellt, kommer bli 

mindre attraktivt. Tyvärr finns det dock fortfarande en klyfta mellan de 

regelverk som används för dagens uppdelade byggprocesser/ 

entreprenadformer och den framtid som BIM kan möjliggöra (Olatunji, 

2003). Exempel på känsliga frågor som därför måste hanteras är bland 

annat hur digital text och information ska bedömas jämfört med 

utskriven text, hur dokumentering och arkivering ska hanteras för 

framtiden, säkerheten i dessa digitala system eller vad som händer ifall 

uppkopplingen bryts, för att inte ens nämna den juridiska aspekten med 
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avseende på bland annat licenser, äganderätt, ansvar, ändringar och 

konfidentialitet (Olatunji, 2003 & Christensen m.fl. 2007).  

Men om man utgår från att det tekniska och termspecifika går att 

klargöra och definiera förhållandevis enkelt, skulle man kunna påstå att 

de flesta kvarvarande juridiska faktorer endast är problem i de fall när 

problem dyker upp i byggprocessen, kopplade antingen till tid, pengar 

eller kvalitet. Vidare förekommer det pågående diskussioner i Sverige 

just om hur man ska hantera modellstatusar, upphandlingar och 

avtalsmallar (Andersson m.fl. 2016), men de är fortfarande fokuserade 

kring klassiska entreprenadformer där respektive part endast har ansvar 

för sin egen del. 

Ett alternativ till detta har därför föreslagits och är i USA redan på 

frammarsch, nämligen Integrated Project/Product Delivery (IPD). Till 

skillnad från de vanliga entreprenadformerna i Sverige, så är ”alla 

deltagande parter i en IPD bundna till ett enda avtal att leverera ett 

projekt.” Detta innebär i sin tur delade risker och ansvar, en gemensamt 

utvecklad målplan, tidigt inblandande av intressenter, öppen delning av 

information och allra viktigast, ett gemensamt syfte (Smartsheet, 2018). 

För att detta ska fungera krävs det både tillit och öppenhet mellan alla 

deltagande, men tanken är att samma tillit och öppenhet snabbt kommer 

leda till bland annat bättre problemhantering och mer rättvist fördelade 

vinster, som då fortsatt motiverar implementeringen av denna metod 

(Cornwell Jackson, 2018). 
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5 Observationer och resultat 

En genomgång av de 14 identifierade CSF-punkterna baserat på resultat 

från intervjuerna, indelade i samma fyra kategorier som i kapitel 4: 

Mänskligt, Tekniskt, Kostnader, Lagar och Regler. 

Mänskligt 

5.1 Oklart värde och okända risker 

Det fanns en stor samsyn bland de intervjuade att CSF:n ”oklart värde 

och okända risker” måste behandlas för att man överhuvudtaget ska 

kunna hantera övriga faktorer. En bristande förståelse för vilka 

funktioner som ska implementeras och varför dessa är valda, leder till en 

bristande övertygelse för den valda implementeringen och slutligen 

även till ett bristande resultat.  

En förståelse för nyttan med implementeringen är även viktigt ur en 

ekonomisk synvinkel, både för entreprenörer och beställare, då en BIM-

implementering i dagsläget oundvikligen leder till nya investeringar. 

Som nämnt i en intervju med avseende på både tid och pengar, så 

kommer dessa nämligen ske i ett tidigt stadium, medan deras nytta oftast 

uppenbaras senare. 

Att etablera värdet i ett tidigt stadium är även viktigt för en enhetlig 

uppfattning utmed hela kedjan, från beställare till yrkesarbetare. Som en 

av de intervjuade påpekade finns det en tendens att man gärna pratar 

om vad och hur som ska genomföras, men utan att förklara varför. 

Sådana ytliga introduktioner till nya koncept leder lätt till att nya 

möjligheter istället ses som nya hinder. 

Om en gemensam förståelse för möjligheterna i ett tidigt stadium 

etableras, leder det istället till engagemang och en delaktighet i 

utformandet av nya processer. Då kan alla deltagandes tidigare 



32 
 

kunskaper bättre tas till vara för både bättre beslut och resultat, oavsett 

om det gäller processen, lägre kostnader eller tidsbesparingar. 

5.2 Hantering av mjukvara 

På denna punkt var de intervjuade i hög grad överens om att denna 

faktor sällan syftar på ”mjukvaru”-delen av titeln, utan istället avser 

”hanteringen” av den. Som en av de intervjuade påpekade innehåller en 

BIM/3D-modell långt mer information än traditionellt tvådimensionellt 

material, vilket följaktligen innebär både fler möjligheter till misstag och 

högre krav på kvalitet. Problemet ligger dock inte i att berörda parter inte 

kan lära sig mjukvarorna på grund av att de skulle vara för svåra, utan 

det som krävs är en bättre introduktion till processen och motivering av 

dess fördelar, för att åstadkomma ett engagerat arbete och bra 

slutresultat. 

Som en annan av de intervjuade konstaterade finns det idag så många 

programalternativ att man kan hitta något lämpligt för nästan alla delar 

i vilket projekt som helst, förutsatt att enhetliga exportformat och 

samarbetsprocesser har etablerats i ett tidigt stadium. Ett undantag som 

nämndes i en av intervjuerna är dock förvaltningsdelen, där förvaltare 

ännu inte verkar veta eller förstå vad man kan få ut av BIM. Inom detta 

område har utvecklingen därför gått avsevärt långsammare, med färre 

alternativ av mjukvaror som resultat. 
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5.3 Föråldrad arbetsprocess 

Då denna punkt till sin natur var svårare att specificera både i 

genomgången i kapitel 4 och inför intervjuerna, ledde det även till större 

variation i svaren från intervjuerna. Då de intervjuade har olika 

bakgrunder och uppgifter i sin vardag är det naturligt att en CSF som 

denna leder till olika reaktioner, men två olika inriktningar 

presenterades ändå i huvudsak. 

Å ena sidan får man, enligt en del av intervjuerna, inte vara fast i det 

förgångna och hur man ”alltid gjort” oavsett om det rör projektering, 

tidsplanering eller konstruktionen. Med de nya nivåer av 

kommunikation och informationsutbyte som är en oundviklig följd av en 

BIM-implementering, krävs det nya arbetsprocesser som utnyttjar detta 

ökade flöde, men även tillhörande tydligare och skärpta kravställningar 

som kan hantera den ökningen. 

Å andra sidan ska man, som påpekat i de andra intervjuerna, inte heller 

ignorera eller underskatta tidigare erfarenheter, utan istället inkorporera 

och applicera dessa erfarenheter för framtiden. Istället för att värdefull 

information endast förs vidare från person till person inom respektive 

yrke, måste den tas till vara i större skala och kontinuerligt byggas på och 

förfinas så att den kan utnyttjas för framtida utvecklingar. När befintlig 

kunskap utnyttjas effektivare kan det även appliceras på utvärderingar 

av ny teknik, så att inte tid läggs på moment som inte ger någon vinst i 

tid eller pengar i slutändan. 
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5.4 Engagemang från alla deltagande 

”Det absolut viktigaste för att ett arbetssätt baserat på BIM ska fungera 

är en gemensamt positiv och motiverad attityd från toppen till botten i 

alla delar av processen.” Så svarade en av de intervjuade vilket 

understryker hur viktig den allmänna attityden är, något som 

genomsyrade samtliga svar på denna punkt. Som en annan intervjuad 

påpekade kommer man inte särskilt långt endast med en BIM-manual. 

Flera av de intervjuade påpekade istället att denna attitydförändring 

endast är möjlig genom att man i alla led av projektet, från lägsta till 

högsta nivå, visar på nyttor och höjer förståelsen. Vidare påpekades att 

dessa nyttor inte endast ska belysas för det egna området, utan även i 

samarbete med andra områden/discipliner. Som en av de intervjuade 

föreslog kan en viktig del i detta vara drivande personer i varje led som 

får utrymme att påverka och föra arbetet framåt. 

Ytterligare en aspekt av värdet i samarbete lyftes i en annan intervju, 

nämligen det mellan olika generationer inom respektive disciplin.  En 

ökad dialog krävs därför mellan äldre och yngre, med syfte att höja den 

ömsesidiga förståelsen för varandras kunskaper. Äldre personer har ofta 

mer arbetslivserfarenhet och kunskap kring faktiska lösningar, medan 

yngre personer har en mycket större datorvana och lättare kan ta sig till 

den nya tekniken. I en annan intervju påpekades också att även de som 

tidigare motsatt sig BIM och det nya arbetssättet, numera inser både 

värdet och att det inte är någon trend som kommer att försvinna.  
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5.5 Flyttande av ansvar 

Tre av de intervjuade betonade starkt i sina svar att det med ny teknik 

krävs ny striktare kravställning både gällande ansvar och arbetssätt. 

Dessa krav bör komma från högsta nivå, vilket antingen är beställaren 

själv eller den projektledare som ansvarar för att styra projektet. Detta i 

kontrast till att låta den part som har störst tidigare erfarenhet av 

mjukvarorna styra processen, till exempel arkitekten.  

Då BIM synliggör oklarheter eller brister i arbetsfördelning snabbare än 

tidigare, krävs det även tydligare ansvarsgränser för en effektiv process. 

Det öppna arbetssätt som BIM möjliggör, med konstant uppkoppling 

mot varandra, kan annars leda till att fel beslut tas av fel person eller att 

inga beslut tas överhuvudtaget. I sin tur kan detta leda till ödesdigra 

konsekvenser som tvingar en att göra om stora delar, vilket var precis 

det man ville undvika med BIM. Är man dock för specifik i sina 

instruktioner kan det hända att vissa delar aldrig utförs, så det är en 

utmaning att hitta rätt balans mellan specifika anvisningar och 

underförstådda antaganden. 

I en annan intervju togs frågan i en annan riktning, nämligen strävan 

efter att så småningom inte behöva en BIM-koordinator överhuvud-

taget. I takt med att samarbetsbaserade program som ”BIMcollab” och 

”Collaboration for Revit” blir bättre och mer etablerade, bör även den 

kontinuerliga kommunikationen och självkontrollen förbättras, så att 

utomstående parter inte längre behövs. 

Som en sista synvinkel påpekades även att en god ansvarsfördelning inte 

på något sätt är specifikt för BIM, utan att BIM endast tydliggör en 

befintligt bristande beslutsprocess, som skulle präglat projektet oavsett 

om BIM implementerades eller inte. 
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5.6 Brist på personal 

Även om det idag fortfarande kan finnas brist på personer med både 

BIM-kunskaper och byggerfarenheter utanför BIM, var detta något som 

i princip endast lyftes i en av intervjuerna. Ett återkommande tema i 

övriga svar låg istället på övergången från det gamla till det nya, både 

med avseende på arbetssätt och på skillnaden i erfarenheter mellan olika 

generationer. Som det nämndes i en intervju kan det t.ex. vara en 

utmaning att utifrån deltagande parters erfarenheter lägga sig på en 

lämplig implementeringsnivå för en fungerande process.  

I huvudsak kom dock svaren på denna punkt att fokusera på den tidigare 

nämnda klyftan mellan olika generationer, med tillhörande olika 

kompetenser. Tre av de intervjuade sade alla direkt att det finns gott om 

personal, men problemet ligger i att majoriteten med BIM-färdigheter 

ännu inte har särskilt mycket arbetserfarenheter, medan de som länge 

varit yrkesverksamma saknar förståelse för BIM. Problem uppstår därför 

när dessa två sidor ska jobba tillsammans utan ett fungerande 

informationsutbyte.  

Som en av de intervjuade påpekade kan det i dagsläget innebära 

orealistiska tidsuppfattningar på grund av bristande förståelse för 

byggprocessens komplexitet. Denna dissonans leder därför till ökad 

skepsis bland den äldre generation som vet hur lång tid en byggprocess 

faktiskt tar. Då den äldre generation också gradvis kommer att bytas ut 

mot mer nyligen examinerade personer, vilket höjer den generella BIM-

kompetensen, påpekades det även i en annan intervju att ett förbättrat 

informationsutbyte är nödvändigt för att ta vara på denna äldre 

generations värdefulla kunskaper och erfarenheter innan de går 

förlorade. 
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Tekniskt 

På samma sätt som mängden tillgänglig information i Kapitel 4 för 

följande fyra punkter inte var lika omfattande som tidigare punkter, kom 

alla intervjuade inte att svara på samtliga punkter. Därför blir följande 

fyra stycken en aning kortare än tidigare intervjuredovisningar. 

5.7 Rättigheter i modellen 

I de tre intervjuer där denna punkt specifikt diskuterades, var alla svaren 

väldigt lika varandra och låg i linje med resultat från tidigare studier. Det 

lyftes bland annat i en intervju att A-sidan har upphovsrätt till sitt 

levererade arbete och därmed är måna om att skydda sina 

designlösningar i form av modeller, familjer och objekt.  I värsta fall kan 

de därför hellre rensa bort värdefull information ur modellerna än att ta 

risken att dela med sig av arbetet i en osäker miljö. En vanlig lösning 

(nämnd i en intervju) för att hantera denna oro har därför ofta varit att 

använda separata databaser eller föråldrade mappsystem istället för att 

ordentligt kategorisera filer med hjälp av metadata. Vidare konstaterar 

alla tre att det har varit ett begränsat urval av bra portaler så att rätt 

person ser och har rättigheter till rätt saker, men att utvecklingen är på 

väg åt rätt håll och att utbudet håller på att växa.  

5.8 Korrekt/kompatibel data 

Att samordna data levererat av olika konsulter anser inte någon av de 

intervjuade vara ett särskilt stort problem idag. En stor orsak till detta är 

IFC-formatet, som möjliggör samordning mellan många olika discipliner 

och mjukvaror. Som en av de intervjuade sa så är det enda som krävs för 

denna samordning, utöver mjukvarorna i sig, en förståelse och 

motivation för vad som ska levereras.  Ett sätt att uppnå detta är att som 

NCC förenkla sina BIM-krav och låta entreprenörer använda den 
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mjukvara de själva föredrar, så länge de i slutändan levererar korrekta 

IFC-filer. I en tredje intervju lyftes dock aspekten att även om IFC är ett 

idag dugligt alternativ för att möjliggöra samarbete mellan olika system, 

är det långt ifrån perfekt. 

5.9 Stora mängder data 

I svaren var man överens om att detta är en punkt med stor 

förbättringspotential. Det behövs bättre delade databaser som 

komplement till den delade modellen, som kan hantera stora mängder 

data och olika detaljnivåer utan att tappa i funktionalitet. Dessa bör 

etableras i tidiga stadier så att man har en struktur förberedd för resten 

av projektet. I ett av svaren nämndes vad som händer om man inte löser 

denna del av implementeringen, nämligen att man gärna går tillbaka till 

det tidigare etablerade arbetssättet som man har erfarenhet av, ifall den 

nya tekniken krånglar. Implementeringen och processen i sin helhet är 

med andra ord endast så stark som sin svagaste komponent, vilket 

innebär att en undermålig datahantering får stora konsekvenser i alla 

delar av projektet.  

5.10 Dataförluster 

I nära anknytning till både punkt 5.7 Rättigheter i modellen och punkt 5.9 

Stora mängder data, konstaterade två av de intervjuade hur inaktuella eller 

inkompatibla filer, alternativt en total avsaknad av annars korrekta filer, 

skulle kunna undvikas om man tillsammans jobbar i ett och samma 

system, så att man kommer bort från onödigt exporterande och 

importerande mellan skilda system. 
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Kostnader 

Liksom i Kapitel 4, slås punkterna 5.11 Ökad arbetstid i tidigt stadium och 

5.12 Investering i mjukvaror och träning ihop till en text.  

5.11 Ökad arbetstid i tidigt stadium 

5.12 Investering i mjukvaror och träning 

Alla de intervjuade har en liknande uppfattning att ökade investeringar 

i ett tidigt stadium för senare vinster är en idag välmotiverad tanke och 

arbetsmodell. Med denna utgångspunkt etablerad, kom svaren att 

handla om varför det generellt lönar sig, samt hur man i förväg 

säkerställer den lönsamheten genom att analysera respektive projekts 

förutsättningar och behov. 

En sorts grundtanke, presenterad i två av intervjuerna, är att förutsatt att 

alla deltagande kan hantera mjukvaror och samordning, så kommer 

projekteringen i en väl implementerad BIM-process bli mer detaljrik och 

omfattande jämfört med en halvdan 3D-modell. Fördelen med detta är 

att diskussioner och problem som annars skulle uppkommit i framtiden 

i stället kan hanteras virtuellt i ett mycket tidigt stadium. Detta kräver 

dock att man är villig att lägga mer tid och fokus än på endast 

mjukvaruutbildningen i sig, då det krävs en helhetsförståelse för 

processen och syftet. I en intervju påpekades även att investeringar av 

detta slag har en långsiktig lönsamhet, då företagets generella 

kunskapsnivå höjs. 

Utmaningen ligger därefter i att analysera och utvärdera potentiella 

delar av implementeringen för att se om en viss del lönar sig i det givna 

projektet, eller om det är bortslösade resurser i tid och pengar med en 

större kostnad än resultat. Detta är även nära kopplat till val av lämplig 
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detaljnivå för olika projekt och olika moment i projekten och att överväga 

den faktiska nyttan av eventuella implementeringar.  

Lagar och regler 

5.13 Brist på BIM-standarder 

Det framträdde i svaren på denna punkt två olika synvinklar, som 

fokuserade på antingen fördelarna eller nackdelarna med en nationell 

standardisering. Två av svaren har liknande ståndpunkter och menar att 

det behövs bättre ramverk och bestämmelser från högre auktoritet för att 

föra Sverige framåt. De skilde sig dock från varandra så till vida att 

medan den ena endast pratade om nationell och statlig nivå, så lades 

ansvaret i den andra intervjun i lika hög grad på beställare och företag 

som på staten. 

I de andra två intervjuerna tog man hänsyn till fördelarna ovan, men tog 

vidare upp motargument och eventuella nackdelar med BIM-standarder. 

Medan en nationell standard skulle leda till kontinuerligt tryck på 

branschen och överlag troligen driva fram utvecklingen snabbare, finns 

risken att enskilda aktörer och/eller projekt skulle påverkas negativt. En 

central instans som styr ett helt lands regelverk leder till mindre 

utrymme för lokal anpassning av både arbetssätt och ändamål. Särskilt i 

stora och unika projekt finns det motivation att utveckla projekt-

specifika arbetssätt utifrån ställda krav och förutsättningar, men för 

mindre ”produkter” skulle en högre nivå av standardisering innebära en 

förenkling av processen. En av de intervjuade gav som exempel på 

mindre projekt t.ex. privatvillor, bensinstationer och friggebodar, som i 

kontrast till större projekt alla är snarlika inom sina kategorier.  
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5.14 Juridiskt (kontrakt, försäkring, äganderätt) 

Till skillnad från de flesta tidigare punkter var det endast tre av de 

intervjuade som hade direkta svar på detta, men även om den 

sammanlagda insikten i frågan därmed är en aning mindre än för 

tidigare punkter, så var deras tankar lika både varandras och den 

tidigare genomgången i kapitel 4.  

En av de intervjuade, med erfarenhet inom storskalig BIM-samordning, 

lyfte i huvudsak frågan om BIM/3D-modellens status i ett projekt. Då 

dess juridiska status antingen är obefintlig eller en nivå lägre än 

ritningar, både tappar den i värde och blir en större utmaning att hantera. 

Denna oklarhet kommer i så fall även att förstärka övriga eventuella 

osäkerheter kring nya investeringar. Det finns även en oro inför att ge 

ifrån sig information i modellen, antingen på grund av att den är 

värdefull och kan missbrukas eller att den skulle vara felaktig. 

Avslutningsvis fokuserade de andra två svaren mer på framtiden, med 

förhoppning om att dessa svårigheter var på väg att åtgärdas. I takt med 

att alla sidor etablerar bättre kommunikation och följaktligen får en 

bättre förståelse för både processen, vad som ska levereras och värdet i 

samarbetet, bör även allas egna insatser öka för att matcha dessa 

förväntningar.  
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6 Diskussion 
Något som gång på gång återkommer i både tidigare studier och 

intervjusvaren är ett ord: förståelse. Det är dock inte ett så konkret 

användande av ordet som att det endast handlar om att förstå t.ex. 

tekniken eller juridiken i sig. För just dessa två områden är tonen, både i 

studier och intervjusvar, generellt hoppfull inför framtiden. Visserligen 

finns det frågor att lösa inom dessa områden, men huruvida dessa 

problem kommer lösas verkar vara en fråga om när det sker, snarare än 

om det kommer att ske. Det juridiska är även ensamt ett så stort område 

att det inte finns utrymme att i denna studie täcka ens en bråkdel av all 

diskussion kopplad till detta, men är man fortsatt intresserad av just det 

området finns det tidigare studier om såväl området i stort som specifika 

delar av det.  

Men tillbaka till ordet förståelse, samt vilken påverkan det har på både 

BIM och byggprocessen generellt. ”Förståelse” kan här förstås genom att 

se var branschen kommer ifrån, var den befinner sig nu och vart den är 

på väg. Vad gäller dåtid börjar vi därför med en förståelse av branschens 

historia, samt hur den i mötet med framtiden kommer till uttryck i den 

tidigare nämnda generationsklyftan. På den ena sidan finns en otrolig 

mängd arbetserfarenhet och något man närmast kan kalla vördnad för 

byggprocessens komplexitet. På den andra sidan finns nya människor, 

ny teknik och nya möjligheter för framtiden. Då det säger sig självt att 

båda sidor är värdefulla, ligger utmaningen därför i att förena dessa två 

olika världsbilder. Även om det idag inte verkar möjligt att uppnå en 

100% korrekt projektering och byggprocess, så behövs fortfarande all 

tillgänglig kunskap och erfarenhet, oavsett olikheter, för att trots det 

fortsätta kämpa och arbeta mot det målet. 
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Behovet av ökad förståelse är inte endast nödvändigt på kort sikt för den 

i nutid pågående implementeringen av BIM och diskussionerna kring 

den, utan även på lång sikt. I takt med att nya arbetsroller skapas och 

blivande byggingenjörer tar examen, kommer det oundvikligen även 

vara folk som går i pension. En fördel med den utvecklingen är att den 

generella lägstanivån av BIM-förståelse i branschen stadigt kommer att 

höjas, till stor del tack vare dagens högskoleutbildningar. Det är dock 

viktigt att detta inte sker på bekostnad av tidigare kunskaper. Då det inte 

endast skapas nya roller, utan tidigare roller också förändras i sina syften 

och uppgifter, kan det därför krävas en mer medveten ansträngning för 

att ta vara på kunskaper från dessa roller och personer som annars är på 

väg ut ur branschen.  

Denna ansträngning är viktig för att man inte, rakt emot BIM:s principer, 

ska behöva göra om tidigare moment för att genom erfarenhet lära sig 

kunskap som redan finns tillgänglig. Lika viktigt är det därför att i nutid 

fokusera på en ökad förståelse och samarbete, både mellan olika 

discipliner och mellan olika led inom samma disciplin. Med tanke på hur 

beslut tagna i höga led påverkar alla led under dem, får detta ännu större 

betydelse mot bakgrund av den återkommande åsikten att samma högre 

ledning måste ta tillbaka ett större ansvar i byggprocessen.  

Frågan om ansvar knyter an till vad BIM som process både baseras på, 

möjliggör och till stor grad kräver av de deltagande: öppenhet. I ett 

system där allas arbeten läggs ihop till en gemensam modell i en 

gemensam databas finns det mycket utrymme för möjligheter, men även 

många möjligheter för brister och fel i modellen. Dessa brister hade 

troligen varit del av projektet även utan en BIM-implementering, men 

när respektive entreprenörs arbete endast uppdateras varannan vecka, 

kommer varje avvikelse från det som den entreprenören förutsatt i sitt 
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arbete, innebära att någon annan behöver göra om sitt motsvarande 

arbete. Skillnaden i att jobba i en gemensamt uppkopplad modell blir 

därför att högre krav behöver ställas uppifrån på att alla parter i alla led 

tar ansvar för att deras data är korrekta, vilket konkret yttrar sig i att rätt 

sak ska levereras i rätt tid på rätt ställe. 

Beslut tagna högt upp leder även till olika förändringar i olika led, ofta i 

exponentiell och mer omedelbar takt ju längre ner man går i kedjan. En 

ledningsstyrelse kommer troligen inte märka någon särskild skillnad i 

sin vardag och arbete oavsett om de på ett möte väljer att implementera 

BIM eller inte, medan en platschefs eller yrkesarbetares dagliga uppgifter 

förändras både omedelbart och fundamentalt baserat på det beslutet. För 

att denna exponentiella effekt inte ska bli skadlig för byggprocessen 

krävs det därför både i struktur och ansvarstagande ett bättre samarbete 

och gemensam förståelse för respektive parts arbete och uppgifter. Detta 

samarbete bör inte heller endast gynna det aktuella projektet, utan 

genom allas deltagande så ska respektive part även kunna dra lärdomar 

för en framtida effektivare process. 

Eftersom samma exponentiella effekt förekommer om man vill 

genomföra åtgärder på nationell nivå, är denna högre lednings förståelse 

för led därunder minst lika viktig. Ifall denna förståelse i dagens debatt 

verkar saknas kan det bli ett starkt argument emot nationella standarder. 

Måhända inte för små och generellt snarlika projekt, men däremot i 

större byggprocesser när det rör sig om unika målsättningar och 

beställarkrav, för att inte nämna omkringliggande förutsättningar som 

plats, årstid eller entreprenadform. Det säger sig självt att ju högre 

instans som ska bestämma standarder för en så stor mängd projekt och 

entreprenörer som möjligt, desto mindre anpassning kommer det finnas 

utrymme för. 
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Då det är tydligt att BIM idag befinner sig i ett mellanläge, är det viktigt 

att i det mellanläget titta både framåt och bakåt för dess fortsatta 

implementering. Precis som en bättre förståelse för både historian och 

dagsläget är nödvändig för att skapa sig en rimlig bild av framtiden, är 

även en förståelse för framtidens möjligheter det som kan driva på 

implementeringen idag. Tittar man på historien och dagsläget så kan 

erfarenheter från tidigare nämnda äldre generationer vara till stor nytta 

för identifierandet av sådant som i dagsläget är brister, som till exempel 

välfungerande förvaltningssystem och hur de kan passa in i BIM.  

För andra upplevda hinder i dagsläget, såsom höga investerings-

kostnader eller oro kring BIM:s lönsamhet, kan man istället finna 

motivation i framtiden. Även om det i början av en implementering kan 

dyka upp problem, finns det idag redan gott om erfarenhet som talar för 

att BIM fortsatt kommer att leda till en mer effektiv byggprocess, vilket i 

sin tur kommer att leda till högre kvalitet och tids- och 

kostnadsbesparingar. I vilket fall som helst kommer företag behöva göra 

denna investering, om inte annat för att förbli konkurrenskraftiga, så ett 

motstånd till BIM får inte något egentligt resultat annat än att fördröja 

det oundvikliga. 
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Omfamnar man istället denna nya teknik med inställningen att i tidiga 

stadier tackla hinder och utforska möjligheter, kan man dock både dra 

nytta av att befinna sig i branschens framkant och samtidigt bidra till 

branschens allmänna utveckling. Tidigare i denna rapport har väl-

grundad kritik lyfts mot att låta de ”unga” med datorkunskap styra över 

de ”äldre” med arbetserfarenhet, men när man talar om framtidens 

möjligheter är dessa visionärer och drömmare ovärderliga. Inte för att 

deras idéer och förhoppningar inte kan behöva tyglas en aning för att 

vara genomförbara, men när det gäller att tänka nytt kan det finnas en 

styrka i att inte vara nedtyngd av tidigare erfarenheter och en eventuell 

(och ofta befogad) skepticism som en följd av dessa erfarenheter.  

Sammanfattningsvis återvänder vi ännu en gång till ordet förståelse. 

Både i tidigare studier och intervjuerna verkar förståelse i olika former 

vara ett grundläggande krav för både implementeringen av BIM och 

diskussionerna gällande den. Det handlar om förståelse för den nya 

tekniken, men i lika hög grad om förståelse för värdet av tidigare 

erfarenheter. Det handlar om förståelse för hur olika leds beslut påverkar 

varandra, både inom en och samma organisation och mellan olika 

discipliner. Slutligen handlar det även om en förståelse och öppenhet för 

framtiden med allt den kan innebära, både med avseende på hinder att 

övervinna och möjligheter att ta vara på. 
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7 Avslutning 

7.1 Slutsatser 

Som tidigare har nämnts ändrades syftet med detta arbete under 

intervjuernas gång, och snarare än att försöka presentera några definitiva 

lösningar eller svar, fick det istället som mål att ge en god insikt i vanligt 

förekommande moment och faktorer som kan sätta stopp för en BIM-

process, samt motivera varför dessa punkter är värda att åtgärda och de 

möjliga fördelar det kan resultera i. Mer specifikt ställdes tre frågor om 

begreppet CSF, där intervjuerna i första hand förväntades ligga till grund 

för svaren. 

- Vad är Critical Success Factors (och vilka är viktiga)? 

Som nämnt i början av rapporten kan CSF förklaras som ”förhållanden 

och variabler som har en avgörande betydelse för ett projekts effektivitet 

och genomförbarhet”. Sådana omständigheter har självklart tidigare 

diskuterats även utan ett enhetligt begrepp, men med målet att bättre 

samordna och ta vara på erfarenhet, information och diskussion från 

olika håll, skulle det finnas ett mervärde i att för samsynens skull 

använda ett enhetligt samlingsbegrepp i framtiden.  

För detta arbete identifierades sedan 14 CSF baserat på tidigare studier, 

vilka även baserat på personlig arbetserfarenhet bedömdes täcka in de 

utmaningar som förekommer vid BIM-implementering: 

1. Oklart värde och okända risker 

2. Hantering av mjukvara 

3. Föråldrad arbetsprocess 

4. Engagemang från alla deltagande 

5. Flyttande av ansvar 

6. Brist på personal 

7. Rättigheter i modellen 

8. Korrekt/kompatibel data 
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9. Stora mängder data 

10. Dataförluster 

11. Ökad arbetstid i tidigt stadium 

12. Investering i mjukvaror och träning 

13. Brist på BIM-standarder 

14. Juridiskt (kontrakt, försäkring, äganderätt) 

Beroende på syfte kan dessa CSF fördjupas eller förenklas till en lämplig 

grad, precis som de i detta arbete har strukturerats i fyra grupper: 

Mänskligt, Tekniskt, Kostnader, Lagar och Regler. Dessa 14 punkter är med 

andra ord inte ett absolut urval eller definition, men de uttömmande 

svaren från intervjuerna baserade på dessa 14 punkter, visade att de för 

detta arbete var en lämplig nivå att utgå från. 

- Är dessa CSF applicerbara och relevanta i Sverige? 

Som en fortsättning på frågan ovan har denna fråga redan delvis 

besvarats ovan, men man kan återigen påpeka hur givande svaren blev 

när intervjuerna utgick från de 14 valda punkterna. Trots olika 

bakgrunder inom byggbranschen, olika nivåer av kännedom om BIM 

och olika typer av dagligt arbete, fanns det många likheter och mönster i 

svarens inriktning och ton. Vidare föreslog de intervjuade vid ett flertal 

tillfällen specifika CSF innan de hade sett dessa CSF i formuläret, varpå 

intervjun sedan kompletterades med de övriga punkter som de på rak 

arm inte själva föreslog. Efter att den formulärbaserade delen av 

intervjun var avslutad, tillfrågades de intervjuade slutligen om det var 

något område, hinder eller övrig kommentar om BIM som inte redan 

hade täckts under intervjuns gång. Ingen av de intervjuade kunde 

komma på något särskilt för denna fråga, vilket återigen talar för att 

intervjuns struktur och utförande, inklusive valet av CSF:er, 

tillfredställande uppfyllde sitt syfte för detta arbete.  
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- På vilket sätt bidrar CSF som koncept till utvecklingen av BIM? 

Diskussioner kring faktorer som i detta arbete definieras som CSF, är 

som tidigare nämnt inte en ny företeelse inom svensk byggindustri, men 

en förhoppning med detta arbete är att en svensk introduktion av 

begreppet ska bidra till att diskussionerna utvecklas genom att etablera 

mer enhetliga begrepp för framtiden. Att använda en gemensam term 

har bland annat en pedagogisk fördel i att man på en generaliserad nivå 

lättare kan skaffa sig en överblick över studier och åsikter för att själv öka 

sin förståelse för en BIM-implementering. I takt med att även specifika 

CSF-punkter etableras som termer, möjliggör detta även en smidigare 

djupdykning i specifika områden och utveckling av ens 

helhetsförståelse. 

Denna metodik i att både kunna fördjupa eller förenkla CSF-punkterna 

går även att tillämpa på andra områden än någons personliga utveckling. 

Ett exempel på detta är vid utformandet av 

manualer/checklistor/lathundar inför projektplanering eller ett företags 

allmänna BIM-implementering. Dessa förberedande arbeten skulle även 

kunna utformas så att man sedan kan återkoppla och utvärdera 

processen utifrån samma struktur, för att i sin tur kontinuerligt förbättra 

och finslipa dessa manualer/checklistor/ lathundar, samt dess 

tillhörande planeringar och implementeringar.  

Slutligen skulle ett gemensamt begrepp ha ett stort mervärde för vidare 

och framtida studier inom området. En effektiviserad hantering av 

termer innebär i sin tur en effektiviserad hantering av datamängder, 

oavsett om man med dessa datamängder hänvisar till resultat från 

befintliga studier eller, på specifik projektnivå, till den kontinuerliga 

rapporteringen som bör ske vid en BIM-implementering. I linje med 

denna rapports betoning på behovet av kontinuerligt samarbete för 
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ömsesidig utveckling, skulle en fördel med den svenska etableringen av 

begreppet vara en ökad internationell relevans och koppling, så att 

Sverige i ännu högre grad både kan dra nytta av och bidra till den 

allmänna diskussionen.  

7.2 Slutlig kommentar 

Trots att ordet förståelse inte förekom i en enda av de 14 CSF-termerna 

som intervjuerna baserades på, var det övergripande ett av de mest 

återkommande begreppen i de intervjuades svar. Detta anknyter nära till 

något, som tidigare nämnts, framkom i en av intervjuerna, nämligen hur 

det finns ett stort fokus i BIM-implementeringar på vad och hur som ska 

genomföras, men inte varför. ”Vad” blir i många fall de BIM-krav som 

ställs av beställaren i ett tidigt stadium, troligen utan en större förståelse 

för hur dessa beslut påverkar underliggande led. ”Hur” blir i sin tur de 

tekniska mjukvaror med tillhörande manualer som ska möjliggöra denna 

implementering och möta dessa BIM-krav. ”Varför” är dock av dessa tre 

det enda egentliga tillfället för diskussion och dialog mellan vitt skilda 

parter, så att ett ömsesidigt givande utbyte och utnyttjande av olika 

erfarenheter och kunskaper kan äga rum och forma processen.  

Att inkludera ”varför” är med andra ord ett ovärderligt steg, om inte 

själva nyckeln för en lyckad BIM-implementering. Ett tidigare nämnt 

citat från en av intervjuerna stöder denna ståndpunkt: ”Det absolut 

viktigaste för att ett arbetssätt baserat på BIM ska fungera är en 

gemensamt positiv och motiverad attityd från toppen till botten i alla 

delar av processen.”  

Denna slutsats är även applicerbar på andra områden än endast BIM-

implementering, i detta fall även den generella byggprocessen. I vilket 

byggprojekt som helst, oberoende av BIM, finns det vissa oundvikliga 
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faktorer som i ett tidigt stadie utgör grunden för en fortsatt lyckad 

projektering och process. Dessa inkluderar bland annat tydliga mål och 

behov, specifika metoder för att uppnå dessa, en säkerhet kring 

utförandet och det fortsatta användandet, samt en mätbarhet för att 

garantera lönsamheten med projektet. Då dessa faktorer är närvarande 

oavsett vilka metoder man väljer för att utföra projektet, ger det en 

liknande generell effekt vid implementering av BIM som beskrevs 

specifikt i frågan om ansvar (5.5 Flytt av ansvar). BIM påverkar i sig 

egentligen inte denna grund, utan det som åstadkoms är istället att 

befintliga brister tydliggörs. I ett tidigt stadium kan dessa upplevas 

jobbiga att hantera, men som tidigare etablerat så kommer de ändå förr 

eller senare dyka upp, vilket i sin tur innebär en högre prislapp för 

åtgärdandet ju längre projektet har gått.  

Som ingenjörer fäster man sig gärna vid tekniskt hanterbara problem 

som kan kvantifieras och mätas, varpå en optimal lösning kan beräknas 

och implementeras. Den slutsats som dock framträder genom detta 

arbete är att då BIM till stor grad ämnar effektivisera den mänskliga 

delen av byggprocessen, måste diskussion kring detta förekomma. Dessa 

mänskliga problem kan säkerligen över tid brytas ner i tekniska 

lösningar, men precis som teknik och teori till stor del får diktera 

studenters verklighetsuppfattning, verkar samma teknik och teori vara 

det som dikterar BIM-utvecklingen och hanteringen av dessa problem. 

Som tidigare nämnt kanske man istället bör ge plats åt människor och 

deras erfarenhet, så att man därifrån kan utveckla en implementering 

som fungerar bra från början, snarare än att försöka kombinera teknik 

från en värld och människor från en annan.  
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7.3 Rekommendationer och fortsatta studier 

Som antytts i första delen av detta kapitel finns det gott om områden att 

fortsätta studera och utveckla diskussionen kring. Bland annat kan man 

fördjupa sig inom vilken som helst av de 14 punkterna, förslagsvis med 

ett fokus på en större datainsamling för att få fram kvantifierbar statistik 

inom respektive område. Detta kan utföras på internationell nivå baserat 

på tidigare studier, men med hjälp av simpla enkäter eller diskussions-

grupper kan man i svenska projekt och på svenska företag även bidra till 

att vidare etablera begreppen i svensk byggindustri. 

Med syftet att öka förståelsen skulle det även finnas ett mervärde i vidare 

studier som fokuserar specifikt på hur man kan uppnå 

attitydförändringar på bred front i svensk byggindustri. Dessa skulle 

t.ex. mer detaljerat kunna belysa olika sorters vinster – för specifika 

yrkesgrupper, branschen och samhället som helhet - så att dessa vinster 

kan bli konkreta och effektiva argument för en BIM-implementering. 

Man skulle också kunna studera vilka incitament som högre instanser – 

vare sig det är staten, branschorganisationer eller enskilda 

företagsledningar – bör prioritera för att stötta lägre led i kedjan. En 

annat och nära besläktat ämne skulle kunna vara diskussioner kring nya 

infallsvinklar med avseende på utvecklingen av BIM-processer och deras 

implementering, måhända till större del baserade både på yrkesarbetares 

och den ”äldre generationens” dagliga behov, önskemål och 

erfarenheter.  

I takt med att implementerade BIM-processer blir mer avancerade och 

välfungerande finns det slutligen även otaliga tänkbara studier och sätt 

att ta vara på nya former av information, särskilt om man skulle arbeta i 

enhetliga databaser som är kopplade både till modellen och alla 

deltagande parter. Man skulle bland annat kunna analysera olika 
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arbetslags effektivitet utifrån faktorer som yrkesområde, fördelning av 

arbetsuppgifter, storlek på lagen eller huruvida de själva städar efter sig. 

Samma sorts informationsinsamling och hantering skulle även kunna 

appliceras på moment som sophantering, besiktningar eller 

leveransplanering.  

Detta knyter i sin tur an till en ökad nivå av kontinuerlig rapportering 

och återkoppling under projektets gång, förslagsvis till större del från 

yrkesarbetarens sida i stället för att en platschef själv ska gå runt och ta 

anteckningar. Detta skulle förhoppningsvis leda till snabbare och bättre 

rapportering av upplevda hinder och erfarenheter under byggprocessen, 

för att inte tala om att det skulle leda till att problemen kan åtgärdas 

snabbare. All denna information skulle i ett slutstadium förhoppningsvis 

sedan redovisas i nya former av arbetskataloger som kontinuerligt byggs 

upp och uppdateras ju längre tiden går, kanske till och med i ett system 

som fler än ett företag kan bidra till och utnyttja.  

Ett sådant system och allt annat nämnt ovan är precis sådana möjligheter 

som BIM öppnar för, både för framtida studier och framtida 

byggprocesser, men detta är fortfarande bara början. Som denna rapport 

dock har visat så är ett ökat fokus på kommunikation och förståelse 

mellan alla deltagande parter, oavsett ålder och bakgrund, ett krav för 

att detta ska bli genomförbart. Detta så att vi alla kan arbeta för framtiden 

och BIM:s enorma potential, tillsammans och enade. 
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Bilagor  

1. Intervju: Formulär 

Intervjumall för ”Examensarbete i byggteknik, 15.0 hp” 

Syfte med intervjun:  

Lokal koppling och relevant erfarenhet för projektet, som i övrigt baseras på 

befintliga arbeten och dess applicerbarhet i Sverige. 

Tid för intervjun:  

Uppskattningsvis 60-90 minuter 

Konfidentiell:  

Intervjun kommer spelas in och transkriberas vid ett senare stadium, med 

tanken att redovisa alla deltagande och deras bakgrund. Detta för att belysa 

deras hjälp med arbetet och intresse i dessa diskussioner. Dock förblir all 

personlig information konfidentiell om man så önskar. Det är även möjligt att 

oavsett orsak dra ut sitt deltagande vid ett senare stadium, förutsatt att arbetet 

inte redan är publicerat och opponerat. 

Utrustning:  

Förberett fysiskt material, anteckningar, mobiltelefon för röstinspelning. 

Övrig information:  

Oavsett orsak kan man när som helst välja att avbryta intervjun om man så 

vill, eller vid ett senare stadium även välja att ångra sitt deltagande i arbetet, 

förutsatt att rapporten ännu inte har publicerats. 

Det kan hända att ytterligare kompletterande frågor ställs via t.ex. mail i syfte 

att förtydliga eller ge ytterligare reflektioner av arbetet.  
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Formulär intervju för ”Examensarbete i byggteknik, 15.0 hp” 

A. Berätta om dig själv.  

 
1.2. Namn, tidigare erfarenheter, tid i branschen 

1.3. Introduktion till BIM, resan fram till vart man är i dagsläget. 

 

2. Fyra stora faser och P:n i byggprocessen 

 

2.1. Planering 

2.2. Projektering 

2.3. Produktion 

2.4. Produkt(/användning) 

Dela med sig av tankar och erfarenhet kring de olika stadierna, 

förslagsvis när den intervjuade har mest erfarenhet ifrån eller har 

kommit i kontakt främst med BIM. Motsatsen är också intressant, 

vilka faser funkar inte ännu bra eller har outnyttjad potential etc.  

3. En genomgång av 14 identifierade CSF-punkter (Critical Success Factor) 

baserat på arbeten hämtade från Scopus, indelade i fyra större kategorier: 

Mänskligt 

3.1 Oklart värde och okända risker 
3.2 Hantering av mjukvara 

3.3 Föråldrad arbetsprocess 

3.4 Engagemang från alla deltagande 

3.5 Flyttande av ansvar 

3.6 Brist på personal 

Tekniskt 

3.7 Rättigheter i modellen 

3.8 Korrekt/kompatibel data 

3.9 Stora mängder data 

3.10 Dataförluster 

Kostnader 

3.11 Ökad arbetstid i tidigt stadium 

3.12 Investering i mjukvaror och träning 

Lagar och regler 

3.13 Brist på BIM-standarder 

3.14 Juridiskt (kontrakt, försäkring, äganderätt) 
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2. Intervjuer 
 

2.1 Frida Bengtsson – ASM Consulting 27/3-18 

Bakgrund:  

2005 – 2008 Studerade till Bachelor i Konstruktionsteknik vid KTH, Stockholm. 

2008 – 2010 Konstruktör hos konsultgruppen COWI. 

2010 – 2012 BIM Advisor hos specialistföretaget AEC AB. 

2011 –  Grundade ASM Consulting i samband med Nya Karolinska 

Sjukhuset, som var det första kravställda BIM-projektet i Sverige. 

Därefter jobbat med Slussen i Stockholm samt de nya 

tunnelbanestationerna i samband med Nacka Tunnelbana. 

Arbetsuppgifter: 

- Metodikfrågor och kalkyl, till exempel samordna och koordinera de 

olika tunnelbanestationerna och deras respektive arbetssätt. 

- Allmän BIM-ledning för både små och stora projekt, samt hjälpa 

företag att inkorporera och allmänt börja använda BIM, i förslagsvis 

projektering. 

Åsikter om BIM i branschen: 

- Medvetenhet om BIM ökar generellt i hela branschen, även om man 

nått till väldigt olika grader. 

- Beställare har börjat inse att det krävs bättre samordning mellan olika 

discipliner och faser i processen. 

Faser i byggprocessen:  

- Planering och Projektering överlägset mest utvecklat, med flest aktiva 

konsulter och mest kunskap. 

- Produktion är spännande med stor potential, men fortfarande i ett 

tidigt stadium jämfört med Planering och Projektering.  

 

1. Oklart värde och okända risker 

Oklarhet kring vad man vill inkorporera, få ut ur arbetet och till vilket syfte, 

vilket är viktigt för att BIM-aspekten ska löna sig. Det krävs en förståelse för 

målet. 



4 
 

2. Hantering av mjukvara 

Enhetliga exportformat och koordinering för att möjliggöra t.ex. kalkyler. 

Sällan mjukvarurelaterade problem som beror på att folk inte kan lära sig, 

utan det handlar om att de inte förstår syftet med det och därmed ej ser 

syftet att göra ett bra/användbart arbete. 

3. Föråldrad/bristande arbetsprocess 

Work Instructions är viktigt för att effektivera besvarandet av återkommande 

frågor. Vag kravställningen bidrar till sämre kvalitet på leveransen. 

4. Engagemang från alla deltagande 

En bestämd BIM-manual och metodik i all ära, men det räcker inte särskilt 

långt utan förståelse och eliminering av glapp i förståelse mellan 

entreprenörer och beställare. 

5. Flyttande av ansvar 

Beställare tar tillbaka makten med bättre kravställningar som rimmar med vad 

marknaden behöver, snarare än att låta t.ex. A styra enbart därför att de 

störst erfarenhet av mjukvaror. Detta för helhetssynens och den övergripande 

förståelsens skull. Krävs tydlig uppdelning och gränsdragningar av 

arbetsuppgifter för ett effektivt samarbete. 

6. Brist på personal 

Rätt personal på rätt plats är fortfarande något man håller på att klura ut, för 

att kunna lägga sig på rätt ambitionsnivå och ha ett fungerande samarbete. 

7. Rättigheter i modellen 

8. Korrekt/kompatibel data 

Kompabilitet mellan program är extremt viktigt. IFC är ett dugligt alternativ 

för att möjliggöra samarbete mellan olika system, men det är långt ifrån 

perfekt. 
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9. Stora mängder data 

Behövs bättre delade databaser som komplement till den delade modellen, 

helst etablerade i tidiga stadier av projektet. Finns idag inte många seriösa 

alternativ utöver bimEye.  

10. Dataförluster 

Särskilt i projekteringsstadiet finns det en fördel och en högre nivå av säkerhet 

med att slippa export och import, via en gemensam plattform såsom Revit 

Collaboration, i kontrast till IFC. 

11. Ökad arbetstid/kostnader i tidigt stadie 

Man bör vara beredd på att det tar längre tid att göra en komplett 3D-modell, 

vilket således kostar mer i ett tidigt stadium, men det kommer också löna sig 

jämfört med att göra ett halvdant jobb som sedan behöver korrigeras utöver 

de naturliga uppdateringar som sker under processen. 

12. Investering i mjukvaror och träning 

Lägg tid och fokus på processen och syftet med hur BIM funkar, utöver att 

endast ha specifik utbildning i mjukvaran.  

13. Brist på BIM-standarder 

Behövs bättre planverk och bestämmelser både från beställare och från högre 

auktoriteter för att effektivisera arbetet. 

14. Juridiskt (kontrakt, försäkring, äganderätt) 

Ökad förståelse generellt kommer förhoppningsvis leda till bättre förståelse 

från båda sidor för vad den motstående parten förväntar sig för sina pengar, 

samt huruvida de förväntningarna är rimliga eller inte. 
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2.2 Jakob Backman – NCC 9/4-18  
 

Bakgrund:  

2006 – 2011 Studerade till Civilingenjör i Väg- och Vattenbyggnad vid Luleå 

Tekniska Universitet, med inriktning mot ”Virtuellt Byggande”.  

2011 – 2014 Jobbade på marksidan inom NCC i Norrbotten i diverse roller. 

2014 –  Flyttade till Stockholm och ville få mer nytta av sina BIM-

kunskaper, började som VDC-specialist hos NCC. Insåg att det 

inte hade hänt så mycket förändringar sedan examen, men det 

var runt denna tid som NCC började göra större satsningar inom 

området. Numera en Lead VDC Manager. 

Arbetsuppgifter: 

- Via sitt tidigare markjobb innehaft diverse roller som arbetsledare och 

platschef för projekt i olika storlekar. T.ex. dammar, grundläggning och 

vägar. 

- Hantering av BIM-frågor i olika former som i huvudsak hanteras 

centralt i Stockholm. T.ex. samordning, kravställanden, strategier, 

utbildningar och även handledning. 

Åsikter om BIM i branschen:  

- Stor tilltro till BIM:s potential för effektivisering av processen, förutsatt 

att det implementeras korrekt. 

- Måste öka förståelse och lägstanivå för alla närvarande för att det ska 

bli möjligt att implementera på bra sätt. 

- Även många möjligheter för framtiden med program som inkluderar 

AR, VR eller parametisk/AI-design. 

Faser i byggprocessen: (Planering, Projektering, Produktion, Produkt) 

- Till skillnad från de flesta andra delar av byggprocessen så är det ofta 

en annan typ av människor på beställarsidan, särskilt under Planering. 

De har ofta en mer ekonomiskt präglad bakgrund och erfarenhet inom 

branschen, vilket betyder att BIM:s effekt och möjligheter måhända 

inte är lika påtagliga och därför inte heller har mötts av samma 

engagemang för implementering, jämfört med t.ex. Projekteringen.  

- Projektering är bäst utvecklat både i branschen och inom NCC. 

Kollisionskontroller och mängdning är idag en självklarhet och funkar 

nästan alltid bra förutsatt att projektörerna följer de satta riktlinjerna 

och kraven på deras material. 



8 
 

- Produktionen är det område där BIM för tillfället ser störst ökning och 

snart kommer vara på samma nivå av förståelse och användning som 

under Projekteringen. Det är dock viktigt att alltid utvärdera huruvida 

den BIM-relaterade investeringen i tid eller pengar faktiskt komma 

löna sig eller om det finns andra bättre alternativ.  

- Det är fortfarande ovanligt att folk använder BIM under Produktens 

användande vid underhåll och förvaltning, till stor del på grund av att 

man ännu inte vet vad exakt man vill kunna få ur modellen i det 

stadiet. För att det ska ske förändringar inom detta område krävs det 

dock också avsevärt bättre förvaltningssystem både för hanteringen av 

databasen och modellen. 

 

1. Oklart värde och okända risker 

Ju tidigare och bättre en välutformad BIM-process implementeras, desto 

snabbare kommer även dess fördelar och vinster tydliggöras. Det handlar inte 

bara om effektivisering i framtiden under projekterings- och 

produktionsfaserna, utan även om att från första planering kunna ställa rätt 

krav och med hjälp av rätt information snabbt fatta rätt beslut. 

2. Hantering av mjukvara 

Sällan problem med mjukvaror eller att det skulle vara brist på dem, det 

handlar främst om applicering och att komma på de bästa sätten att använda 

mjukvarorna till dess fulla potential. Till och med i projekt där program 

används väl och fungerar bra finns det fortfarande mycket utrymme för 

ytterligare förbättring och effektivisering. 
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3. Föråldrad/bristande arbetsprocess 

BIM är ett nytt arbetssätt både gällande den kontinuerliga hanteringen av 

data och, på ett mänskligt plan, den mycket snabbare kommunikationen och 

samarbetet som BIM både möjliggör och kräver av alla involverade i ett 

projekt. Det säger därför även sig självt att man inte helt enkelt kan trycka in 

denna nya teknik i gamla arbetsprocesser baserade på helt andra 

förutsättningar, utan man behöver utforma nya tillvägagångssätt som drar 

nytta av potentialen. 

4. Engagemang från alla deltagande 

De flesta hos NCC är positiva till och engagerade i BIM och dess fortsatta 

utveckling och implementering, inklusive de som tidigare var mest 

motsträviga. Om man har varit med i branschen är det förståeligt att visa en 

viss skepticism mot ett nytt sätt att arbeta i kontrast till ens personliga 

erfarenhet, men BIM har numera varit med tillräckligt länge för att även de 

flesta som tidigare visade motstånd nu förstår att BIM är här för att stanna. 

5. Flyttande av ansvar 

Oklara ansvarsområden har egentligen inget med BIM att göra, utan det visar 

endast på en bristande beslutsprocess, och den är närvarande oavsett vilket 

specifikt tillvägagångssätt man har i byggprocessen. Ibland kan det onekligen 

behövas att man sätter hårt mot hårt och trycker på beställaren ifall man 

väntar på beslut. Om inte kan det lätt ske att tid och pengar spenderas på 

felaktiga antaganden vilket sedan ändå måste göras om. 
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6. Brist på personal 

Det är både en hög omsättning på folk i branschen och en stor efterfrågan av 

BIM-kunskaper och färdigheter. Detta innebär att många företag och projekt 

har individberoende för just hantering och samordning av dessa nya 

mjukvaror, men detta bör förhoppningsvis lösa sig självt i takt med att fler och 

fler nyexaminerade har dessa färdigheter. 

7. Rättigheter i modellen 

A-sidan har upphovsrätt till designlösningar för levererade modeller. Folk är 

rädda om originalmodeller, familjer och objekt som de har jobbat med när de 

lämnar modeller, så då kanske de rensar modellen i stället så allt arbete var 

onödigt. Man behöver också fungerande system så att rätt person ser rätt 

saker och har rättigheter på rätt ställen. 

8. Korrekt/kompatibel data 

Genom att förenkla snarare än att specifikt bestämma BIM-kraven för 

deltagande entreprenörer har NCC hittat en arbetsmetod som fungerar väl för 

deras process och skala. Så länge man levererar korrekt kategoriserade IFC-

filer både i fråga om geometri och metadata så är alla program tillåtna, med 

resonemanget att om alla får använda det de är bäst på så leder det till den 

bästa möjliga kvalitén på modellen. 

9. Stora mängder data 

Behövs lämpliga detaljnivåer för att modellen ska vara funktionell utan att 

den är så stor att det inte går att hantera mängden data. 

10. Dataförluster 
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11. Ökad arbetstid/kostnader i tidigt stadie 

När det kommer till ökade kostnader finns det inga allmänna regler som alltid 

kommer att fungera, utan man får för varje projekt och eventuell åtgärd 

bedöma huruvida det extra arbetet eller kostnaden kommer löna sig eller 

endast låta bra på papper. Detta är även nära kopplat till att välja en lämplig 

detaljnivå för respektive moment och tänka efter vad den faktiska nyttan av 

arbetet man gör är. 

12. Investering i mjukvaror och träning 

Det är värt att investera tid i tidiga stadier för att undvika fel i senare delar.  

13. Brist på BIM-standarder 

BIM-standard i Norge, Finland, Danmark (Europa) och t.ex. England, vilket inte 

finns i Sverige. Finns många duktiga som skulle kunna kolla på hur övriga 

länder gör och implementera det i Sverige. 

14. Juridiskt (kontrakt, försäkring, äganderätt) 

Modellen har ingen juridisk status alternativt en status lägre än ritningar och 

är därmed inte kontraktuellt gällande, vilket betyder att den då tappar i värde. 

Man vet ännu inte allmänt hur man ska hantera det, vilket gör folk försiktiga 

med att vilja använda det. Svårt att värdera och bedöma hur mycket pengar 

man ska lägga när dessa oklarheter finns. Folk är rädda att ge ifrån sig 

information som man inte fått betalt för. Man är även orolig att 

informationen man lämnar är felaktig eller råkar skada annan bidragen 

information. 
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2.3 Jannis Turac – Veidekke Entreprenad 29/3-18 
 

Bakgrund:  

2010 – 2013 Studerade till Bachelor i Konstruktionsteknik vid KTH, Stockholm. 

2013 – 2014 Byggnadsingenjör hos A-sidan Arkitektkontor AB. 

2014 – 2016 VDC-ingenjör hos Veidekke Sverige. Ville ta vara på sitt intresse 

för BIM och dess möjligheter. 

2016 –  Arbetsledare hos Veidekke Sverige. Har utöver nuvarande 

produktionsfas även varit delaktig i projektet från tidiga stadier, 

då i sin tidigare roll som VDC-ingenjör, men kände att han 

behövde en större förståelse för produktionen och vad som kan 

förbättras.  

Arbetsuppgifter: 

- Etablering och utveckling av BIM-process. 

- Hantering och utformande av diverse BIM-processer och arbetssätt. 

- Arbetsledare för nybyggnation av lägenheter i Hagastaden 

Åsikter om BIM i branschen: 

- Det har skett ett skifte från att erfarenhet och kunskap väger väldigt 

tungt, till att istället handla om hur man hittar denna befintliga 

kunskap och applicerar den på ett effektivt och utvecklande sätt. 

- Det finns idag en tendens att mycket fokus läggs på att digitalisera 

eller BIM-inkorporera byggmoment som redan funkar relativt bra, med 

tveksamma tids- och kostnadsbesparingar som resultat. Skulle vara bra 

om utvecklare tog ett bredare perspektiv för att försöka identifiera 

områden som inte fått lika mycket uppmärksamhet men som 

potentiellt har större möjliga besparingar. 

Faser i byggprocessen (Planering, Projektering, Produktion, Produkt) 

- Planering har stor potential för tidiga design-, material- och 

kostnadsval, vars effekt lika snabbt kan visualiseras för beställares eller 

konsulters skull. Det krävs visserligen goda förberedelser för att detta 

ska ske smidigt, men med en förståelse för lämpliga ambitionsnivåer 

och dess syfte i olika faser av processen är det absolut möjligt. 

- Projektering är den i dagsläget bäst utvecklade delen av 

byggprocessen, t.ex. med 3D-samordning och 4D-simulering. 
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Resultatet beror dock återigen till stor del på hur väl man har förberett 

en grund med t.ex. pre-sets och rätt detaljnivåer.  

- Det talas inte riktigt lika mycket om Produktion som Projektering, men 

även här förekommer BIM i relativt stor utsträckning. 

 

1. Oklart värde och okända risker 

Det är viktigt med förståelse i hela organisationen för en enad front i 

utvecklingen. Detta då man påverkas mycket av sin omgivning och 

medarbetare i alla stadier av ett projekt; alltså har högsta ledningen och 

yrkesarbetare båda stor relevans för slutresultatet. 

2. Hantering av mjukvara 

Inga egentliga begränsningar gällande tillgänglig mjukvara och verktyg för att 

applicera BIM i full skala redan idag. 

När program och dess funktioner inte når målen, så är det oftast på grund av 

brist på erfarenhet och kompetens för hur de ska användas, inte 

programmens fel i sig. 

3. Föråldrad/bristande arbetsprocess 

Byggbranschen är bunden till erfarenhet, vilket betyder att denna värdefulla 

information måste utnyttjas och appliceras på ett effektivare sätt för 

framsteg, snarare än att endast föras vidare från person till person. 

Den praktiska nyttan bör bevisas och prövas för alla relevanta parter i alla 

stadier. Detta så att befintlig kunskap kan appliceras för en effektivare 

process, men också för att undvika att tid läggs på saker som endast ser bra ut 

i teorin men inte ger någon faktisk vinst i tid eller pengar.  
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4. Engagemang från alla deltagande 

Öka medvetenheten och höja lägstanivån, för att hjälpa alla att förstå nyttan. 

Viktigt med drivande personer i varje led som får utrymme att påverka och 

fortsätta föra arbetet framåt.  

5. Flyttande av ansvar 

Ansvarsområden och utförande av arbetet måste stadgas och definieras redan 

i projekteringsstadiet, förslagsvis av beställare i en projekteringsmanual. Krävs 

dock balans och noggrannhet, då att vara specifik i instruktioner annars lätt 

kan leda till att uppgifter eller viktiga komponenter missas. 

6. Brist på personal 

Det finns många äldre med mycket kunskap och erfarenhet från sin karriär 

och verkligheten, men utan kunskap i nyare program och syftet/potentialen 

med dessa. Finns i kontrast till detta många som kan dessa program men inte 

har arbetserfarenheten för att applicera denna kunskap på ett nyttigt sätt. 

7. Rättigheter i modellen 

Det finns idag ett förhållandevis smalt utbud av program för hanteringen av 

data och dess användning. Det är dock ett flertal program under utveckling för 

hantering både av modeller och övriga databaser, så detta är förhoppningsvis 

snart enkelt att hantera. 

8. Korrekt/kompatibel data 

Revit, Archicad, Tekla, Autocad och Magicad kan alla fungera tillsammans. Det 

behöver inte vara några problem med kompabilitet så länge det finns 

etablerade underlag, ramverk och leveranskrav för alla deltagande, väl 

anpassade för det aktuella ändamålet. 
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9. Stora mängder data 

10. Dataförluster 

11. Ökad arbetstid/kostnader i tidigt stadium 

Projektering ser en stor ökning i arbetskostnad och arbetstid jämfört med 

både Planering och traditionella projekteringsstadier. Därför är det viktigt 

med förståelse från alla parter gällande syftet och nyttan, för att dessa 

ökningar ska vara väl investerade. Det mesta går att lösa med de program vi 

redan har, så diskussionen handlar snarare om vilka uppgifter och områden 

som är värda tiden man potentiellt kan investera i dem. 

12. Investering i mjukvaror och träning 

Utbildning kan definitivt vara en värdefull investering för ett företag, då det 

kopplar till den tidigare nämnda lägstanivån som man alltid vill höja. 

13. Brist på BIM-standarder 

Att det till skillnad från Norge, Finland och England inte finns några BIM-

standarder på statlig nivå kan anses ha en negativ effekt på den generella 

utvecklingens hastighet, men man kan också argumentera för att det ger varje 

individuellt projekt och företag möjlighet att utveckla ett arbetssätt som 

fungerar optimalt för just deras ändamål. 

14. Juridiskt (kontrakt, försäkring, äganderätt) 

De flesta av dessa problem kan lösas med bättre kommunikation och 

förståelse för respektive sidas förväntningar och förståelse för produkten och 

dess användning. 
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2.4 Johan Stribeck – Tikab 10/4-18 
 

Bakgrund:  

1990 – 1993 Gick 4 år tekniskt gymnasium 

1993 – 1998 Konstruktör hos ELU Konsult, utvecklade snabbt intresse för 3D-

modellering och datorgrafik. 

1995 – 1997 Blev utlånad av ELU till ett Saudi-baserat infraprojekt med enorm 

skala, med lokalt kontor i Sverige/Rissne tillsammans med 

många andra konsulter i branschen. Arbetade med 3D-

modellering i SteelCAD (Föregångare till Tekla Structures) 

1997 –  Tikab, ansvarig för affärsområdet BuildTech Services. 

Arbetsuppgifter: 

- Affärsutveckling inom BIM, Reality Capture samt interaktivitet med 

VR/AR 

- BIM-styrning och beställarstöd för företag som ska inleda sin digitala 

resa.  

- BIM-strateg och samordnare i olika projekt för att dra maximal nytta 

av dagens tillgängliga teknik, bland annat med Projekt Slussen i 

Stockholm mellan 2009-2018. 

Åsikter om BIM i branschen: 

- En stor fördel med BIM är att man kan ”resa i tiden”. Genom att tidigt 

kategorisera och successivt rapportera information till förvaltning 

redan under planering och projektering, möjliggörs både snabbare 

beslut samt tidig överlämning av relationsdata.  

Faser i byggprocessen (Planering, Projektering, Produktion, Produkt) 

- Även om arkitekter är bland de mest erfarna med visualiserande 

mjukvaror och 3D så finns det fortfarande mycket utrymme för en 

bättre implementering av dagens tillgängliga teknik i de allra tidigaste 

stadierna av Planeringen. 

- BIM har i huvudsak växt upp inom Projektering, till viss del på grund av 

att det är området som utvecklarna av mjukvara främst har fokuserat 

på. Både A, K och installatörer har länge använt 3D men den stora 

förändringen kom när beställare och i sin tur kalkylatorer började 

förstå vilka mängder information det fanns att tillgå och därmed kunde 

kravställa. 
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- Produktion är det område där BIM idag ser störst ökning, då 

entreprenörer i Sverige, precis som i flera andra länder, börjar förstå 

värdet av att lägga tiden och kostnaden på mer utförlig projektering, 

för att sedan ha en smidigare arbetsprocess på byggarbetsplats. Detta 

gäller även entreprenörernas egen projektering av ställning, stämp, 

temporära konstruktioner, etablering, maskiner mm. Entreprenörer 

börjar även se fördelarna med att få ut de digitala modellerna ända ut 

i fält istället för, eller som komplement till ritningar. 

- Förvaltning och användande av Produkten är till skillnad från 

Produktion ett område med avsevärt lägre engagemang för att 

implementera BIM. Detta är delvis på grund av svårigheter med att 

etablera exakt vilka krav som ska ställas på slutmodellen och vad 

denna information ska användas till, men också på grund av bristen på 

bra förvaltningssystem. Dock verkar detta vara nästa område som 

programutvecklarna börjar blicka mot, så det är förhoppningsvis ett 

hinder som är på väg att försvinna. Det är troligtvis under 

förvaltningen som de allra största vinsterna finns att hämta. 

  

1. Oklart värde och okända risker 

BIM-implementering på projekt är i dagsläget ofta fokuserat på vad som ska 

göras och ibland även hur det ska uppnås, men sällan med någon förklaring till 

varför detta är det bestämda. Detta kan leda till att krav som ställs upp endast 

upplevs som hinder för entreprenörerna att göra sitt jobb, istället för nya 

möjligheter och effektivisering av deras arbetssätt. Fokus krävs därför i tidiga 

stadier på att öka lägstanivån av förståelse, för att alla inom projektet i sin tur 

sedan kommer att vara motiverade och ha en önskan att uppnå de satta 

målen. 

2. Hantering av mjukvara 

Förutom i fallet med förvaltningssystem är det sällan mjukvarorna som idag är 

ett problem, det finns en otrolig mängd alternativ oavsett vilket område man 

jobbar inom. Huruvida man sedan utnyttjar och samordnar dessa program till 

deras fulla potential är en helt annan fråga, men det är snarare relaterat till 

ens arbetsprocesser och kunskap/erfarenhet gällande användningen av 
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mjukvaran. I fallet med förvaltning kan en av orsakerna till detta vara 

förvaltares brist på engagemang eller förståelse för vad de egentligen vill ha 

ut detta vara förvaltares brist på engagemang eller förståelse för vad de 

egentligen vill ha ut av BIM. 

3. Föråldrad/bristande arbetsprocess 

Att försöka implementera BIM med alla dess möjligheter i föråldrade sätt att 

arbeta och kommunicera under en byggprocess leder inte bara till att 

teknologin inte utnyttjas till sin fulla potential, utan fel kommer oundvikligen 

även uppstå, vilket talar för att ”så som man alltid har gjort” fungerar bättre.  

4. Engagemang från alla deltagande 

Det absolut viktigaste för att ett arbetssätt baserat på BIM ska fungera är en 

gemensamt positiv och motiverad attityd från toppen till botten i alla delar av 

processen. För att detta ska ske krävs som tidigare nämnt ett ökat fokus på att 

höja förståelsen både gällande fördelar inom entreprenörernas egna områden 

men också i samarbetet med alla andra. 

5. Flyttande av ansvar 

I takt med att program såsom ”BIMcollab” och ”Collaboration for Revit” blir 

fler och bättre bör även den kontinuerliga kommunikationen mellan alla 

parter i projektet öka och förbättras. Detta leder förhoppningsvis till en 

situation där konsulter och entreprenörer själva samordnar och kontrollerar 

sitt arbete genom hela planeringen och projekteringen, så att inte en 

”utomstående” part sedan behöver felsöka modellen för att försöka lösa 

problem. 
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6. Brist på personal 

Det finns gott om personal, men än så länge är det fortfarande två relativt 

skilda världar av människor. På ena sidan har man erfarna projektledare, 

platschefer och yrkesarbetare med mycket erfarenhet och väldigt god 

förståelse för deras arbetsmoment och byggprocessen. På andra sidan har 

man nyexaminerade som i stället har goda kunskaper inom användandet av 

den nya tekniken och dess möjligheter, men inte alls samma förståelse för 

verkligheten. Den äldre generationen kommer med tiden oundvikligen minska 

i andel i förhållande till de relativt nyexaminerade ingenjörerna med en 

generellt bättre förståelse för BIM, vilket i sin tur leder till en ökad generell 

förståelse för BIM i branschen. Utmaningen blir då i stället hur man ska ta 

vara på all nyttig kunskap och erfarenhet från den äldre generationen, innan 

dessa människor går i pension? 

7. Rättigheter i modellen 

Idag arbetar man filbaserat och sätter rättigheter per fil eller mapp för en hel 

ansvarig part. Vill man släppa in andra aktörer i modellen för att hantera data 

finns exempel på externa databaser som kan synkronisera data till/från 

modeller. Dessa databaser kan rättighetsstyras per person om så önskas. 

Framöver önskar man modelleringsverktyg där rättigheter bör kunna sättas 

per objekt och användare. 

8. Korrekt/kompatibel data 

Så länge det finns en förståelse och motivation för vad som ska levereras och 

varför är det sällan ett problem att samordna olika entreprenörers eller 

konsulters arbete. 

9. Stora mängder data 

Stora mängder data är sällan ett problem så länge den är strukturerad och 

sökbar. Både datalagring och bandbredd utvecklas i snabbare takt än 
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datamängden växer i projekt idag så detta ser jag inte som det största 

problemet. Däremot måste man tänka efter lite om man ska ha ut modeller i 

fält på mobila enheter. Beakta prestanda i mobila enheter samt 

styrka/tillgänglighet av mobilt datanät. En annan aspekt som brukar nämnas 

är så kallad ”överinformation”. Dvs information i modellerna som ej är 

kvalitetssäkrad. Bättre verktyg för att rensa modeller önskas. Man kan dock 

komma runt det genom en redogörelse om vilken data på vilka parametrar 

som ska betraktas som 

10.  Dataförluster 

Dataförluster uppstår oftast vid konverteringstillfällen mellan olika 

utbytesformat. En mer utvecklad standard för överföring av data och 

geometri skulle önskas. Vill man vara helt säker idag är det säkrast att så 

många discipliner som möjligt projekterar i samma plattform. 

11. Ökad arbetstid/kostnader i tidigt stadie 

Närapå alltid billigare att projektera och planera i 3D förutsatt att alla kan 

hantera mjukvarorna och samordningen. 

12. Investering i mjukvaror och träning 

Det är svårt att vara delaktig i ett BIM-projekt vare sig man är beställare, 

konsult, entreprenör om man inte har investerat i mjukvaror och 

kompetenshöjning av medarbetare. Det kostar mer att delta i ett BIM-projekt 

med resurser som inte har tillräcklig kunskap. 

13. Brist på BIM-standarder 

Att ha en ryggrad att luta sig mot, som i flera andra länder i Europa, skulle 

oundvikligen leda till kontinuerligt tryck på fortsatt utveckling och användning 

av BIM, men det är inte säkert att det är optimalt för alla tillfällen. Särskilt när 

det är en central instans som försöker bestämma regler för ett land, så leder 
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det förr eller senare garanterat till att väldigt specifika krav tvingas på en 

arbetsprocess där något annat kunde varit mer lämpligt både utifrån 

beställares och entreprenörers behov. Även för stora projekt där varje fall är 

unikt kan en alltför strikt regelsättning sätta krokben då man annars ändå 

hade haft tid att utveckla en lämpligt anpassad och väl fungerade 

arbetsprocess. Dock skulle man ju för mindre projekt gärna ha etablerade 

regler och arbetsprocesser för enkelhetens skull. Då alla är relativt lika blir det 

en effektiviserande process i stället för något som sätter krokben. 

Det jag har hört alltför många gånger är att visst projekt eller aktör säger att 

de ska vänta på nationell standard innan de hoppar i båten. Denna inställning 

är farlig då jag är övertygad om att den dagen vi får nationella standarder för 

arbetssätt och data är de redan omoderna och nya sätt utvecklas redan i olika 

projekt. Skulle alla sitta och vända på dessa standarder skulle vi inte få några. 

14. Juridiskt (kontrakt, försäkring, äganderätt) 
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2.5 Lars Risberg – Lars Risberg Proj. & Byggl. AB 28/3–18 

Bakgrund:  

1977 – 1981 4-årigt Tekniskt Gymnasium 

1983 – 1984  Jobbade med förvaltning hos Huge Bostäder. 

1984 – 1987  Arbetsledare hos K Bygg 

1987 – 2015 Olika befattningar hos JM, bland annat mätningstekniker, 

arbetsledare, platschef, projekteringsledare och de sista 8 åren 

arbetschef. Jobbade även med ”Processen i Produktion” under 

en period, vilket inom JM idag benämns ”Strukturerad 

produktion.” 

2015 – 2017 Projektchef/projektering hos BOX Bygg. 

2017 –  Startade sitt eget konsultbolag inom ”Projektering och 

Byggledning” 

Arbetsuppgifter: 

- Diverse olika roller hos JM 

- Arbetsledare 

- Projektchef/projekteringsledning 

- Byggledning/projekteringsledning i det egna bolaget 

Åsikter om BIM i branschen: 

- Även om uttrycket inte alltid har varit just BIM, så har de generella 

tankarna kring arbetssättet i dag funnits med en lång tid. JM var t.ex. 

tidiga med kollisions-kontroller, om än på en något simplare nivå än 

dagens vridbara 3D-modeller. 

- Viktigt att hitta en balans av både framåtanda och viss försiktighet, 

förutsatt att man vill att alla individer som ofta besitter olika 

erfarenheter ska ”kliva på tåget”.  

Faser i byggprocessen (Planering, Projektering, Produktion, Produkt) 

- Projektering är det område som redan har använt BIM och de sorts 

program BIM förknippas med idag den längsta tiden. Det började med 

installationer och kollisioner, vilket sedan ledde till större modeller i 

visualiseringssyfte. 

- Även i Produktionen har det förekommit en längre tid, dock återigen 

på en aningen enklare nivå. K-modeller har bland annat kunnat 

användas på plats i informationssyfte, men det har tidigare inte varit 
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något man nödvändigtvis interagerar med eller påverkar på plats. 

Finns dock otroligt stor potential inom detta område, särskilt med 

tanke på hur man numera kan koppla modeller till både mängdning 

och tidplaner, med tillhörande simuleringar. 

 

2.5.1 Oklart värde och okända risker 

En brist på förståelse för nyttan eller övertygelse om dess resultat, leder 

onekligen likaså till en osäkerhet gällande potentiella vinster i kontrast till en 

definitiv ökning av kostnader i tidigare stadier av projekt. 

2.5.2 Hantering av mjukvara 

Som ett resultat av att en 3D-modell innehåller långt mer information än en 

2D-ritning, krävs det mer arbete för att uppnå en god nivå, vilket även betyder 

fler möjligheter att någonting inte stämmer. Detta kan leda till en oro kring 

produkten man levererar, t.ex. gällande garanti och försäkringar. 

2.5.3 Föråldrad/bristande arbetsprocess 

Det krävs en bättre struktur ifrån tidigare stadier och projekteringen, för att 

en gemensam förståelse och målsättning ska kunna uppnås. Det krävs därför 

nya och bättre projekteringsprocesser som man har byggt upp från grunden, 

för att BIM:s potential ska komma till sin rätta, snarare än att man bara 

anpassar befintliga arbetssätt. En särskilt viktig komponent av dessa nya 

projekteringsprocesser är att tydliggöra ramarna och ansvar för projektet, 

tidigt i processen. 
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2.5.4 Engagemang från alla deltagande 

Det går inte att förneka att det generellt är de äldre som har mycket 

erfarenhet och kunskap kring faktiska lösningar men inte gällande 3D-

programmen. I kontrast till detta är det tvärtom för de yngre, vilket innebär 

att det krävs en bättre dialog och samarbete mellan dessa parter för att alla 

tillsammans ska kunna höja lägstanivån, förståelsen och följaktligen 

engagemanget i hela branschen. 

2.5.5 Flyttande av ansvar 

Det finns ett tydligt behov av mer definierade ansvarsgränser och etablerade 

arbetssätt innan processen kan bli så effektiv som man önskar. Det mer 

”öppna” arbetssättet och arbetsflödet kan lätt leda till att viktiga beslut 

antingen tas av fel person, medvetet eller omedvetet, eller att ingen tar 

beslutet överhuvudtaget. Detta kan i sin tur leda till ödesdigra konsekvenser 

som tvingar en att göra om allting ändå, vilket var hela poängen att man skulle 

undvika 

2.5.6 Brist på personal 

Problem kan uppstå när personal som ska utforma framtidens arbetssätt med 

framtidens verktyg ibland underskattar komplexiteten i byggprocessen. 

Samtidigt är det viktigt att nya idéer kommer fram och mixas med 

erfarenheter från äldre medarbetare, vilket är en nödvändighet om branschen 

skall hänga med i den generellt allt snabbare utvecklingen i samhället. 

2.5.7 Rättigheter i modellen 

2.5.8 Korrekt/kompatibel data 
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2.5.9 Stora mängder data 

När byggprocessen och ny teknik krånglar på ett eller annat sätt går man 

gärna snabbt tillbaka till det etablerade arbetssättet som man vet fungerar. 

Detta innebär att även om det finns mycket bra mjukvara tillgänglig, så är hela 

processen ändå endast så stark som dess svagaste komponent. Med det i 

bakhuvudet är det lätt att förstå varför det ganska lilla utbudet av alternativ 

för datahanteringen i koppling till alla dessa program är det som folk snabbt 

kan ogilla. Detta på grund av bland annat långsamma laddningstider eller att 

filer kanske inte är tillgängliga alls om det inte finns internet. 

2.5.10 Dataförluster 

2.5.11 Ökad arbetstid/kostnader i tidigt stadie 

Då man investerar definitiva extra kostnader i ett tidigt stadium för framtida 

vinster i ett senare stadium, blir det både viktigare och svårare än vanligt att 

säkerställa att man får ut ett värde som motsvarar kostnaderna man 

investerar. 

2.5.12 Investering i mjukvaror och träning 

2.5.13 Brist på BIM-standarder 

2.5.14 Juridiskt (kontrakt, försäkring, äganderätt) 

 

 




