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Abstract 
How	can	increased	BIM-usage	be	achieved	in	the	
infrastructure	sector?	 

 Axel Alfredsson, Erik Berefelt  

The purpose of this thesis is to examine how BIM can be used in a more 

widespread way at a contractor's project organization within infrastructure. 

This includes an analysis of the factors that are important to take into account 

and what barriers an organization must overcome. The thesis has also 

compared infrastructure- and real-estate projects in terms of BIM-usage.  

A case study has been carried out at the construction company NCC in Sweden 

with a qualitative approach. The study builds on a theoretical framework and 

empirical data that have been gathered through a literature review and 

interviews. 

The results show that there is a need for at least one person responsible, and 

with mandate to drive change at a local level in the organization. The planning 

and production phase need a consensus on how to work with BIM and how 

the technology should be used within a project organization. There is also a 

need for a requirement and monitoring process towards planners and 

consultants before the planning process starts.  

Moreover, the study concludes that BIM usage in infrastructure projects differ 

from that of real estate project. It therefore suggests that the two should not 

be directly compared in terms of the potential of the technology. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning  
BIM (byggnadsinformationsmodellering) kan beskrivas som en helhetsprocess vilken 

reflekterar ett skifte från analoga till digitala verktyg i byggindustrin, där traditionella ritningar 

byts ut mot digitala 3D-modeller. 3D-modellerna har ett antal fördelar jämfört med ritningar, 

bland annat möjliggör de visualisering, vilket gör att exempelvis kollisioner tidigt kan 

upptäckas och undvikas. Vidare kan information lagras på ett och samma ställe där alla 

medverkande aktörer har tillgång till den, vilket underlättar samarbete och koordination. 

Byggindustrin anses av många som en konservativ industri med låg produktivitet. Många 

forskare och företag tror att BIM är lösningen till problemet och att ett mer utspritt användande 

av tekniken på sikt kommer att öka produktiviteten.  

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur ett utökat BIM-användande kan 

uppnås i projekt hos en entreprenörs infrastrukturavdelning. Vidare undersöktes hur BIM, i 

praktiken, kan appliceras på infrastrukturprojekt. Inledningsvis gjordes en litteraturstudie inom 

områden som kan anse relevanta för studiens syfte. Litteraturstudien resulterade i ett teoretiskt 

ramverk uppdelat i två huvudområden – innovationsteori och förändringsledning.  

En fallstudie har därefter genomförts på NCC och deras lokala projektorganisation inom 

infrastruktur. Projektorganisationen är främst verksam inom Uppsala och dess närområde. 

Fallstudien bygger på elva intervjuer genomförda med medarbetare på NCC och externa 

aktörer till företaget, så som konsulter och projektörer. Den insamlade data från intervjuerna 

fanns som grund för studiens analys och diskuteras i relation till studiens teoretiska ramverk.  

Studien har resulterat i ett flertal faktorer som är betydande för att ett utökat BIM- 

användande hos en entreprenörs infrastrukturavdelning ska realiseras. Ett utökat BIM- 

användande kommer oundvikligen att leda till förändringar i arbetssätt och sannolikt även i 

organisationsstrukturer. Därför bör förändringen anpassas till de arbetssätt och normer som 

återfinns lokalt inom en projektorganisation. Detta bör ske för att minska den oro som finns för 

ökad komplexitet och för att genomföra förändringen på det sätt som passar den aktuella 

projektorganisationen bäst. Därtill bör det finnas en person med mandat och stöd att driva 

digitaliserings- och förändringsprocesser på lokal nivå. En annan faktor är att en ökad samsyn 

behöver finnas mellan ett byggprojekts olika faser, främst mellan projektering och produktion, 

kring hur BIM ska användas. För en entreprenör är en betydande faktor att arbeta upp en 

kravställnings- och uppföljningsprocess vid upphandling av konsulter under  

Projekteringen av ett projekt. Generellt krävs en genomgående kunskap hos alla projektdelar 

hur olika programvaror används för att tekniken ska kunna användas.  



 III 

Studien svarar även på frågan hur centrala aktörer inom infrastruktursektorn ser att BIM 

kan appliceras på infrastrukturprojekt. I studien ser samtliga deltagare fördelar med BIM som 

verktyg. Fördelar främst lyfts med dess potential inom produktionsfasen. Modeller framtagna 

genom BIM kan spara tid för mätningstekniker och kan skapa mer exakta mängdberäkningar 

samt skapa 3D-visualisering av moment.  

Resultatet från studien kan användas för att skapa en bättre förståelse för hur BIM kan 

användas i större utsträckning hos en entreprenörs projektorganisation inom infrastruktur. 

Genom att förstå hur en organisation rent praktiskt kan påverkas av att använda BIM, och vilka 

faktorer som är mest betydande för en utökad användning, kan kunskapen inom ämnet öka och 

därmed även viljan att driva på förändringen för användning av tekniken. BIM inom 

infrastrukturprojekt kan med tiden skapa förutsättningar för ett mer hållbart och säkert 

byggande för de organisationer som framgångsrikt lyckas använda tekniken, samt öka 

produktiviteten och lönsamheten med ett effektivare byggande och kortare produktionstider. 
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Begreppsförklaring  

Arbetsberedning Planering för ett eller flera arbetsmoment i produktionen, där 
förutsättningar ska skapas för effektivitet och säkerhet.  

Beställare Den som låter uppföra en byggnad eller anläggning för sin 
räkning. 

CAD Computer-aided design.  

Disciplin En inriktning som en projektör har, exempelvis konstruktion 
eller ventilation.  

Interoperabilitet Förmågan hos olika programvaror att fungera och kommunicera 
med varandra. 
  

Koordinatsystem Används för att beskriva en geografisk punkt eller plats. Det 
finns både lokala och nationella koordinatsystem.  

Kravställning Hantering av krav från entreprenör gentemot projektörer. 
  

Mätningstekniker Den som ansvarar bland annat modeller och utsättning vid en 
byggarbetsplats. 
  

Partnering Samverkansform där beställare och entreprenör samarbetar 
närmre än vid en traditionell entreprenad. 
  

Projektering Utredning- och planering innan bygget påbörjas. Här tas 
handlingarna utifrån vilka bygget ska ske fram. 
  

Projektör Den som arbetar med planering och att ta fram handlingar under 
projekteringen av ett projekt. 
  

Terrängmodell Digital modell över en yta med koordinater, vilken exempelvis 
en grävmaskin kan schakta efter. 

Totalentreprenad Entreprenadform där entreprenören ansvarar både för att 
bygghandlingar projekteras och produktion.  

Utförandeentreprenad Entreprenadform där entreprenören ansvarar enbart för 
produktionen av ett projekt.   
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1 Introduktion 
Följande kapitel introducerar de utmaningar som finns associerade med infrastrukturprojekt, 

bakgrund till det problem som denna forsknings ställts inför samt det syfte och de 

forskningsfrågor som studien ämnar svara på. Slutligen ges en överblick över rapportens 

disposition, vilken också ämnar ge läsaren förståelse för studiens tillvägagångssätt. 

 

1.1 Infrastruktur och dess utmaningar 
Infrastruktur definieras av The Oxford Dictionary som ”de grundläggande fysiska och 

organisatoriska byggnader och faciliteter som behövs för att driva ett samhälle eller ett företag 

(vår övers.)” (Bradley, et al., 2016). Det kan brytas ned ytterligare till fem huvuddelar: 

• Transport – vägar, järnvägar, broar, tunnlar och större knutpunkter (flygplatser och 

hamnar) 

• Energi – kraftverk (kärnkraft, vind, vatten etc.), olja och gas (förvaring/distribution, 

raffinering etc.) och gruvor 

• Allmännytta – ledningar/nätverk för el, vatten, avlopp etc. 

• Rekreation – parker, arenor etc. 

• Miljö – dammar, vallar, avledningskanaler etc. 

Bradley et al. (2016) menar att tre av ovanstående (transport, allmännytta och miljö) medför 

påtagliga skillnader för projektet jämfört med fastighetsprojekt på grund av dess 

nätverksformade uppbyggnad. Skillnaderna innefattar bland annat mer omfattande användande 

av GIS (geografiska informationssystem) och en mer mogen förvaltningsprocess. 

Infrastrukturprojekt är vanligtvis komplexa. De involverar både mänskliga och icke-mänskliga 

faktorer. Vidare är dessa typer av projekt ofta långvariga och involverar många olika aktörer. 

I kombination med dess osäkra natur skapas därför komplexa förhållanden mellan olika parter. 

Att skapa förändring i ett infrastrukturprojekt blir således en praktisk fråga (Arain & Sui Pheng, 

2009). Ytterligare utmaningar med infrastrukturprojekt är att en stor del av arbetet ofta sker 

under mark. Detta medför komplexitet eftersom det är svårt att veta markens uppbyggnad under 

ytan. Trots att provtagningar sker för markens innehåll och bärighet kan denna information 

aldrig vara helt pålitlig. 
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1.2 Bakgrund till problemet 
Byggindustrin har i jämförelse med andra industrier en låg produktivitet – en skillnad som 

under de senaste årtionden blivit allt större. Jämförelser görs ofta med fordonsindustrin som 

lyckats öka sin produktivitet och samtidigt sänka kostnaderna under stora delar av 1900-talet 

(Winch, 2003). Oavsett om jämförelsen mellan två olika industrier är rättvisande eller inte, kan 

den ge indikationer på att byggindustrin inte lyckats förändras i samma takt som andra 

industrier. Byggindustrin är även konservativ ur andra hänseenden, då innovationsgraden är 

låg och olika IT-verktyg anses adopteras relativt långsamt (Vass, 2015). 

Både forskare och företag ser BIM (byggnadsinformationsmodellering eller 

byggnadsinformationsmodeller) som grunden till förändring inom byggindustrin för att kunna 

öka produktiviteten (NCC AB, 2017; Ghaffarianhoseini, et al., 2016). Genom användning av 

BIM) förändras arbetssättet genom hela byggprocessen för aktörerna. 2D-modeller byts ut mot 

3D-modeller och pappersritningar fasas ut till förmån för digitala modeller. Detta gör att en 

ändring i modeller snabbt kan genomföras i ett projekt, men det ställer också ett ökat krav på 

samarbete mellan de aktörer som tillsammans tar fram modellerna under projekteringsskedet 

av ett projekt. Epstein (2012) menar att BIM reflekterar en förändring från analoga till digitala 

verktyg. 

BIM skulle kunna verka som en katalysator och start till en större förändring i branschen, 

som grundar sig i både minskade kostnader och ökad produktivitet (Succar, 2008). Den tidigare 

forskning som finns gällande BIM riktar sig till stor del på till fördelar som tekniken 

medbringar för en organisation eller projekt. Däremot är aspekterna gällande de organisatoriska 

förändringarna som kan komma att krävas mer outforskade. Det kan exempelvis handla om 

utmaningar med att skapa en gemensam förändring i projektorganisationer skapa ett större 

intresse för förändringen bland olika intressenter (Vass, 2015). Trots de fördelar BIM tillskrivs 

har tekniken ännu inte antagits till fullo. Detta gäller speciellt inom infrastruktur. 

Litteraturstudien uppdagade vidare en begränsad mängd BIM-studier utförda specifikt 

på organisationer verksamma inom infrastrukturprojekt. De studier som finns att tillgå tenderar 

ställa BIM-användande i infrastruktur i direkt relation till hur det används inom 

fastighetsprojekt. I det hänseendet tros användningen, globalt, av BIM inom 

anläggningsprojekt ligga cirka tre år efter den samma för fastighetsprojekt. Det finns också 

studier som belyser att BIM i infrastrukturprojekt främst integrerats i produktionsfasen, 

exempelvis med geografiska informationssystem (GIS). 
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Svårigheter generellt för byggindustrin, och speciellt för en entreprenör, är att det 

vanligtvis är en projektorganisation, som inför varje projekt behöver förhålla sig till en stor 

mängd olika aktörer. Samordning blir därför en viktig aspekt. Då varje projekt är unikt 

försvåras kommunikation och integration av de olika aktörerna. Vidare består ett projekt av 

flera faser, där varje fas har olika aktörer. 

I NCC används BIM idag i varierad utsträckning inom olika affärsområden och 

divisioner. Tekniken används huvudsakligen inom affärsområdet building (fastighetsbyggen).  

Där har många erfarenhet av att arbeta med BIM, främst under projekteringsskedet av ett 

projekt. I dessa projekt möjliggör BIM bland annat möjligheten att upptäcka kollisioner på 

installationer i ett tidigt skede, men också möjligheten att med hjälp av Virtual Reality 

visualisera byggnaden innan färdigställande. Inom NCC Infrastructure är användandet av BIM 

mer begränsat. Den lokala infrastrukturavdelningen i Uppsala har ännu inte har börjat använda 

tekniken.  

Faktorer som spelar in och påverkar användandet av BIM i infrastruktur är bland annat 

projekttyp och storlek, samt beställare. Ett exempel på en inflytelserik beställare är 

Trafikverket, som främst upphandlar infrastrukturprojekt och är en av de största beställarna i 

Sverige. De har sedan 2015 krav på att BIM används i deras upphandlade projekt (Trafikverket, 

2017). Detta sätter i sin tur press på entreprenörer och projektörer att förändra sina arbetssätt 

när de utför en entreprenad åt Trafikverket. Kraven är dock ofta svåra att omvandla till 

utförandet. Det finns ofta en otydlighet i vilka skeden av ett projekt där BIM ska användas. Det 

kan resultera i att 3D-modeller tas fram utan att senare användas i produktionen (Epstein, 

2012). Bradley et al (2016) menar vidare att infrastrukturprojektets unika natur (se avsnitt 1.1.) 

medför påtagliga skillnader i relation till BIM vad gäller datastruktur, anslutbarhet och mängd, 

samt ett samarbete mellan aktörer och projektstorlek som är betydligt mer omfattande jämfört 

med traditionella fastighetsprojekt. 

Slutligen finns den en uppsjö av olika definitioner om vad BIM är. I denna uppsats 

refereras begreppet BIM till byggnadsinformationsmodellering och ses som hela den process 

under vilken information genereras och förvaltas, baserat på den definition som Jongeling 

(2008) har tagit fram.  

 

1.3 Syfte & mål 
Föreliggande studie undersöker hur BIM kan användas på ett mer genomgripande sätt hos en 

entreprenörs projektorganisation inom infrastruktur. Detta har inneburit en analys av vilka 
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faktorer som är viktiga att betrakta och vilka barriärer som en organisation måste övervinna för 

att ett utökat BIM-användande ska kunna realiseras.  

Studien har vidare ämnat till att utvärdera relevansen i den direkta jämförelsen mellan 

infrastruktur- och fastighetsprojekt med avseende på BIM-användande. För att möjliggöra 

detta undersöks hur BIM, i praktiken, kan appliceras på ett infrastrukturprojekt. Detta ställs 

sedan i relation mot hur det används i fastighetsprojekt. 

 

1.4 Forskningsfrågor 
 

I. Vilka faktorer är mest betydande vid användning av BIM hos en svensk entreprenör 

och mer specifikt i dess projektorganisation i infrastruktursektorn? 

II. Hur anser centrala aktörer i infrastruktursektorn att BIM kan appliceras på 

infrastrukturprojekt? 

1.5 Avgränsningar 
Då NCC är verksamt i flertalet olika länder och regioner inom Sverige har avgränsningar gjorts 

för att endast undersöka företagets projektorganisation i Uppsala. Vidare har avgränsning gjorts 

till ett fåtal externa konsulter. Beställarens perspektiv har inte undersökts. Endast personer som 

kan tänkas arbeta med eller i anknytning till BIM har intervjuats i studien. 

 

1.6 Rapportens disposition 

Rapportens inledande del (kapitel 1 och 2) syftar till att sätta studiens frågeställning i en verklig 

kontext för att demonstrera studieområdets relevans. För att kunna utvärdera studiens resultat 

och slutsatser är det viktigt att förstå vissa fundamentala aspekter, så som unika drag i den 

undersökta industrin samt hur BIM fungerar och vad tidigare studier kring teknologin resulterat 

i. Syftet med kapitel 2 är därför att ge läsaren en snabb inblick i vad som utmärker 

byggindustrin och den projektform som den absoluta majoriteten av allt arbete utförs i. Vidare 

beskrivs byggprocessen genom de olika skeden som ett byggprojekt innehåller. De avslutande 

avsnitten ger en beskrivning av vad BIM är samt vad som tidigare har sagts om vilka fördelar 

och utmaningar teknologin kan medföra när en organisation tar sig an och börjar använda den. 

För att visa att vägen till ett utökat BIM-användande är en process, snarare än ett enskilt beslut, 

samt att det finns olika nyanser av BIM-användande redogörs också olika nivåer av BIM-

trappan, vilken möjliggör utvärdering av en organisations mognadsgrad med avseende på BIM.  
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Kapitel 3 presenterar det teoretiska ramverk som använts i studien. Ett utökat BIM-

användande innebär nya arbetsprocesser och arbetssätt. Av denna anledning kretsade 

litteraturstudien huvudsakligen kring hur innovation och förändring sker i byggindustrin. 

Teoridelen är följaktligen indelad i två huvuddelar: innovation i projektbaserade organisationer 

och förändringsledning. Den förstnämnda rör både hur man kan förstå innovation både i 

projektbaserade organisationer samt i byggindustrin generellt. Slutligen beskrivs information- 

och kommunikationsteknologi samt BIM i kontexten av byggindustrin för att utvärdera vad 

tidigare studier funnit angående dess användning och utspridning. I delen om 

förändringsledning redogörs för hur förändring sker och kan uppnås i en organisation, samt 

vilka aspekter unika till byggindustrin som är viktiga att beakta. 

Kapitel 4 ämnar förklara hur studien har utförts, vilka forskningsmetoder som använts 

och hur studiens data har insamlats. Specifikt är syftet med kapitlet att förklara hur dessa 

metoder använts samt att motivera varför just dessa tillämpats. Vidare diskuteras hur 

trovärdighet kan skapas i studiens resultat och vilka etiska aspekter som har varit viktiga att ta 

i beaktning – främst i intervjuerna, men också hur studiedeltagarnas identiteter, åsikter och 

tankar redovisas i den publicerade rapporten. 

Kapitel 5 redovisar det empiriska material som samlats in under studien. Inledningsvis 

återfinns en kort presentation av organisationen (NCC) samt den lokala projektorganisationen 

i Uppsala där studien utförts. Det tillkommer också ett avsnitt som redogör för NCC:s 

nuvarande BIM-strategi, vilken visar hur organisationen i dagsläget ämnar använda teknologin. 

Därefter följer en sammanställning av de intervjuer som genomförts. Denna är indelad i tre 

olika delar vilka behandlar de tre olika huvudteman som uppkommit i samtalen med deltagarna, 

nämligen: hur studiedeltagarna uppfattar BIM och vilken förståelse som i dagsläget finns för 

teknologin; vilka utmaningar de associerar med ett utökat BIM-användande; samt vilka 

förutsättningar de anser är viktiga för att ett utökat BIM-användande ska kunna uppnås. Den 

sistnämnda tar upp både de förutsättningar som anses finnas idag, och vad som behöver 

förändras, eller förbättras. 

Kapitel 6 innehåller analysdelen, där det empiriska materialet ställs i relation till det 

teoretiska ramverket. Analysen är indelad i tre delar, vilka speglar de tre delar i empirin som 

beskrevs i stycket ovan. Alla tre delar användes för att besvara studiens forskningsfrågor, men 

det först avsnittet, som behandlar åsikter om och uppfattningar av BIM, var i synnerhet viktig 

för att besvara forskningsfråga II. Slutligen innehåller kapitlet en sammanfattande diskussion 

vilken belyser de nyckelområden som identifieras i analysen.  
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Rapporten knyts ihop av kapitel 7, där studiens slutsatser redovisas. Vidare diskuteras de 

implikationer studiens resultat kan potentiellt kan bidra till – så väl praktiska som akademiska. 

De praktiska implikationerna handlar till stor del om vilka effekter ett utökat BIM-användande 

kan ha på industrin som helhet. Det akademiska bidrag studien resulterat i anses främst 

härstamma från forskningsfråga II – nämligen hur på vilket vis BIM är applicerbart på 

infrastrukturprojekt. Som avslut på rapporten diskuteras vad som begränsat studiens resultat 

med förslag på vidare forskning, samt en reflektion som sätter de praktiska implikationerna i 

en etisk kontext. 
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2 Bakgrund 
Följande kapitel syftar till att ge läsaren en bakgrundsförståelse om hur byggindustrin fungerar 

och vad som gör den unik. Vidare beskrivs hur projekt vanligtvis utförs inom industrin och 

vilka aktörer som är inblandade i byggprocessen. Slutligen ges en mer utförlig beskrivning om 

vad BIM är och hur det kan implementeras och användas. 

 

2.1 Byggindustrin 
Arbete i byggnadsindustrin har beskrivits som en i huvudsak platsbaserad aktivitet (Cox & 

Thompson, 1997). Den har vidare också beskrivits som koordinering av specialiserade och 

differentierade uppgifter på platsnivå (Shirazi, et al., 1996). Betoningen på platsbaserade 

aktiviteter ger upphov till två centrala inslag i industrin (Dubois & Gadde, 2002). Det första är 

ett decentraliserat fokus på individuella projekt med hänsyn till beslutsfattande och ekonomisk 

styrning. Tilliten på lokalbaserad styrning beskrivs som en följd av att ledningen (på 

företagsnivå) inte känner till den lokala omgivningen och omständigheterna för ett specifikt 

bygge.  Det andra är behovet att göra lokala justeringar på byggplatsen till följd av 

oförutsägbara händelser eller förhållanden. På grund av dessa är det både svårt och opassande 

att utveckla komponenter och system som är specifikt anpassade till den enskilda arbetsplatsen 

menar Dubois och Gadde (2002). Standardiserade komponenter – istället för standardiserade 

processer vilka tenderar vara fallet i många andra industrier – är således den lösning 

byggindustrin fortfarande använder i stor utsträckning. Dessa faktorer påverkar alla hur 

industrin fungerar och hur den presterar jämfört med andra industrier – det är inte sällan den 

anklagas för att vara ineffektiv. Specifikt påpekas att det kortsiktiga tänkandet (projekt-till-

projekt) främjar suboptimeringar och motverkar innovation och utveckling. Andra menar att 

byggindustrin misslyckats med att anamma tekniker som visat sig framgångsrika i andra 

industrier, som just-in-time, total quality management (TQM) och långvariga affärsrelationer 

för att nämna några (Dubois & Gadde, 2002). Vissa menar att byggindustrin skulle göra bäst i 

att efterlikna normen i andra industrier, men givet de unika drag byggprojekt har hävdar andra 

att de tekniker som visat sig framgångsrika i andra industrier inte är applicerbar i byggindustrin. 

  

2.1.1 Projektform 

Byggindustrin kännetecknas av unika projekt med en stor mängd olika aktörer som tillfälligt 

förts samman för att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål (Ozorhon, 2013). Enligt Winch 

(1987) är byggprojekt bland de mest komplexa ett företag kan anta. Gidado (1996) menar därtill 
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att projekten kontinuerligt blir mer och mer komplexa. Den ökade komplexiteten tillskrivs ett 

antal olika källor – han delar in dessa i två olika kategorier (Gidado, 1996). Den första, vilken 

avser osäkerhet i utförandet av enskilda aktiviteter, har fyra orsaker: (1) ledningen är inte 

bekant med projektets lokala omständigheter; (2) avsaknad av fullständiga bygghandlingar och 

dokumentering för alla aktiviteter; (3) avsaknad av standardiserade aktiviteter, byggmaterial 

och projektgrupper (varje projekt är unikt); och (4) oförutsägbar miljö/terräng. Den andra avser 

komplikationer som uppstår när flera olika parter förs samman till ett gemensamt arbetsflöde. 

Här pekar Gidado (1996) på tre betydande faktorer: (1) antal olika teknologier och 

beroendeförhållandet mellan dessa; (2) att olika huvudaktiviteter måste utföras med en viss 

ordningsföljd och (3) överlappning av projektfaser.  

Komplexiteten ger implikationer för hur olika aktörer i ett byggprojekt arbetar och 

interagerar med varandra. De många beroendeförhållandena tycks främja behovet för att göra 

lokala justeringar. Ordningsföljden av huvudaktiviteter och överlappningen av byggfaser gör 

koordinering problematisk. Att decentralisera och justera på plats för specifika projekt är därför 

sannolikt en bättre lösning än att centralisera aktiviteter och skräddarsy lösningar för varje 

enskilt projekt. Dubois och Gadde (2002) nämner ytterligare inslag hos byggindustrin som 

påverkar projektens utförande. Anbudsprocessen, exempelvis, användas allt som oftast för att 

försäkra sig om att underleverantörer utför arbetsuppgifter till lägsta möjliga pris. Här tycks 

också användandet av standardiserade komponenter främjas, då skräddarsydda lösningar 

sannolikt skulle göra det komplicerat att hitta lämplig arbetskraft till samma låga pris. 

Anbudsprocesser dikterar också förutsättningarna för samarbetet mellan aktörerna. Thompson 

et al. (1998) fann att relationer mellan olika aktörer i byggprojekt traditionellt har varit 

marknadsbaserade. Partnering, vilket bygger på ökat samarbete mellan olika aktörer i ett 

projekt, är dock en kontraktsform som blir allt vanligare. 

Den decentraliserade strukturen i byggindustrin medför att många organisationer delas 

upp i projektorganisationer vilka verkar tämligen oberoende på den lokala marknaden. 

Lindkvist (2004) definierar en projektorganisation som en organisation vilken utför det mesta 

av sitt arbete i projektform. Ytterligare ett begrepp är multiprojekt-organisationer som bygger 

på att flertalet projekt utförs samtidigt i organisationen. En projektorganisation kan vara ett helt 

företag eller enbart en avdelning i ett företag (Miterev, et al., 2017). Gemensamt för olika 

definitioner av projektorganisationer är att arbetet som utförs kretsar kring olika typer av 

projekt. 
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Företag som väljer att investera i projektorganisationer gör detta vanligen för att bli mer 

flexibla, anpassningsbara och kundfokuserade. Detta möjliggör att företaget kan verka mer 

lokalt på en marknad (Lindkvist, 2007). Nackdelar med projektbaserade organisationer är att 

den kunskap och lärdom som genereras i ett projekt ofta stannar kvar lokalt, och hos specifika 

individer. En stor utmaning i projektbaserade organisationer är därför att sprida den kunskap 

som genereras vidare ut i organisationen (Lindkvist, 2007). 

 

2.1.2 Skeden i ett byggprojekt 

En byggprocess börjar med en idé eller ett behov som behöver utredas, exempelvis ett behov 

av fler bostäder eller en väg. Därefter genomförs, från beställarens sida, en förstudie vilken 

syftar till att lyfta fram alla de utmaningar som projektet kan ställas inför. Från förstudien 

övergår ett projekt därefter till projektering. Under projektering tas handlingar fram. Dessa ska 

finnas till grund för att upphandla en entreprenör och därefter finnas som underlag för 

entreprenören att bygga efter. Vid en utförandeentreprenad (se figur 2–1) upphandlas 

entreprenören efter projekteringen och vid en totalentreprenad (se figur 2–2) upphandlas 

entreprenören innan projekteringen (mer om upphandlingsform i nästa stycke). Då 

byggnaden/anläggningen färdigställts övergår processen till förvaltning, där projektet även 

lämnas över för att brukas av användarna (Nordstrand, 2008). 

 
Figur 2-1. Exempel på hur byggprocessen kan se ut vid en utförandeentreprenad. Inspiration hämtad från Nordstrand 
(2008). 

 
Figur 2-2. Exempel på hur byggprocessen kan se ut vid en totalentreprenad. Inspiration hämtad från Nordstrand (2008). 

 

Typ av upphandlingsform har stor inverkan på vilka aktörer som är med i olika skeden av ett 

projekt och vilken roll de har. Vid en utförandeentreprenad ansvarar beställaren för 

projekteringen och att handlingar tas fram. Entreprenören får där endast ansvar för 

Idé Förstudie Projektering Upphandling Produktion Förvaltning

Idé Förstudie Upphandling Projektering

Produktion

Förvaltning
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produktionen. Vid en totalentreprenad får entreprenören även ansvar för projekteringen vilket 

ger den större helhetsansvar och mer inflytande i val av metoder och arbetssätt. En entreprenör 

som genomför ett projekt som totalentreprenad har större möjligheter att välja hur projektet ska 

genomföras (Nordstrand, 2008). Relaterat till BIM medför en totalentreprenad att projektet kan 

anpassas bättre efter entreprenörens rutiner och strategier samt att nya tekniker i större 

utsträckning kan användas. 

I en byggprocess är det flertalet olika aktörer som ska samverka under en bestämd tid. 

De flesta aktörerna är endast involverade under en begränsad tid av ett projekts livslängd. Det 

är en aspekt som ökar komplexiteten med att införa nya tekniker eller förändra befintliga 

arbetssätt. För en entreprenör är det i projekterings- och produktionsfasen, eller enbart under 

produktionsfasen, som de medverkar i ett projekt. En beställare för ett projekt är vanligtvis med 

från idé till slutförandet av produktionen och ibland också i förvaltningsskedet. För beställaren 

ger det en bättre helhetssyn och större möjligheter att påverka projektets utformning. Figur 2–

3, nedan, visar ett exempel på hur en organisation i en byggprocess kan se ut. 
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Figur 2-3. Hur en organisation i en byggprocess kan se ut med olika aktörer och ledningsfunktioner. Inspiration hämtad från 
Nordstrand (2008). 

 

2.2 BIM 
BIM blev först omskrivet under 2002 och beskrevs då som ”när arkitekter börjar integrera 

digitala modeller i sitt arbete” (Epstein, 2012). Akronymen BIM kan betyda 

byggnadsinformationsmodellering (Building Information Modelling) eller 

byggnadsinformationsmodell (Building Information Model). De två olika betydelserna kan 

göra begreppet svårtolkat. BIM kan därför tolkas på olika sätt av olika aktörer. För vissa är det 

en programvara, för andra en ny process att ta fram ritningar eller ett helt nytt arbetssätt att 

förhålla sig till (Barlish & Sullivan, 2012). Ordet ”building” syftar till alla de typer av projekt 

som kan tänkas byggas, från byggnader till infrastruktur och broar (Epstein, 2012). 

Det viktigaste är dock att förstå vad BIM är som koncept och process (Barnes, 2015). Att 

se BIM som en process delas också av Succar et al. (2012). De definierar BIM som 
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interagerande teknologier vilka skapar en process som hanterar all projektdata digitalt under 

hela projektets livslängd. Processen bygger på virtuell 3D-modellering som grund och kräver 

ett samarbete mellan olika aktörer och projektörer genom hela byggprocessen (Barnes, 2015). 

Enligt Jongeling (2008) är BIM ingen enskild teknik utan ett samlingsbegrepp kring 

information i byggprocessen och hur den kan skapas och lagras på ett sätt som är både 

systematiskt och kvalitetssäkrat. 

 När en strategi för BIM-styrning läggs fram rekommenderar Alreshidi et al. (2017) att 

alla olika intressenters åsikter integreras. Intressenterna inkluderar de som är involverade i ett 

projekt och de grupper som samarbetar under projektets gång. Därtill bör också finns en lösning 

för hur åtkomsten för BIM-data ska ske, samt hur processer och kontakt ska styras. 

 

2.2.1 Fördelar med BIM och för vem 

Dagens byggprojekt ökar allt mer i komplexitet, vilket ställer höga krav på samarbete under 

projektens gång mellan de inblandade aktörerna. Enligt Alreshidi, et al. (2017) kan BIM vara 

ett hjälpmedel för att öka samarbetet under ett projekt. BIM har även potentialen att exempelvis 

förbättra kommunikationen, öka transparensens, ge ett mer hållbart byggande samt skapa en 

bredare förståelse för hela byggprocessen. Barnes (2015) argumenterar vidare att BIM har 

potential att öka samarbetet mellan kunder, projektörer och entreprenörer ur ett teknologiskt 

hänseende som tidigare inte varit möjligt. BIM kan även ses som ett nytt paradigm för 

projektledning inom branschen (Meittinen & Paavola, 2014). Projektledare kan, på ett mer 

effektivt sätt, påverka hur projekten utförs och bättre integrera alla olika intressenter inblandade 

i projektet (Bryde, et al., 2012). Visualisering är en ytterligare fördel. BIM kan möjliggöra att 

problem, exempelvis kollisioner av ledningar, upptäcks tidigare i processen jämfört med 

traditionell projektering. Det innebär större möjligheter att påverka kostnaderna i ett tidigt 

skede av projektet. Beslut som fattas tidigt i en process ger större möjlighet till förändring 

(Nordstrand, 2008). Ett problem som kan upptäckas och lösas redan under projekteringen, 

istället för under produktionen, kan spara både tid och pengar. 

 

2.2.2 Utmaningar med BIM och för vem 

Trots de fördelar som tillskrivs BIM finns det fortfarande många hinder som måste 

överkommas för att användandet ska bli mer framgångsrikt och utspritt. Det är tydligt att det 

finns en enighet kring BIM:s potential, men implementeringsprocessen verkar vara en mer 

osäker fråga. Vissa anser att BIM ska implementeras längst ner i en organisation och spridas 
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uppåt (Arayici et al.  (2010) exempelvis). Andra argumenterar istället för att man ska närma 

sig problemet genom att anpassa implementeringen till varje specifikt sammanhang (se 

exempelvis Dowsett och Harty, 2018, eller Meittinen och Paavola, 2014). Det sistnämnda 

medför att organisationer bör implementera BIM på olika sätt beroende på dess förutsättningar. 

Ghaffarianhoseini et al. (2016) hävdar vidare att mindre organisationer dessutom ställs inför 

ytterligare svårigheter. Eftersom de vanligtvis har en mindre roll i byggprojekten är deras 

erfarenhet också mindre jämfört med större organisationer. 

BIM-implementering handlar inte enbart om att lära sig använda programvaran. Det 

krävs dessutom en stor omställning i både arbetssätt och organisationens utformning för att på 

bästa sätt anpassa sig till den nya tekniken (Arayici, et al., 2010). För att implementeringen av 

BIM ska bli framgångsrik behövs det en god och grundlig förståelse av organisationens 

nuvarande status och mognadsgrad, sam dess villighet och acceptans för att börja arbeta med 

BIM och nya tekniker (Khosroshahi & Arayici, 2012). 

Enligt en studie genomförd i Storbritannien, fann Alreshidi et al.  (2017) att huruvida 

BIM ska användas eller inte vanligtvis bestäms från projekt till projekt. Beställarens krav har 

ofta en stor betydelse för styrningen och användandet av BIM i varje enskilt projekt. Att 

organisationer väljer att inte arbeta med BIM på grund av att beställaren inte uttryckligen 

kräver det belyser även Smith (2014). Samtidigt argumenterar han för att BIM kan skapa stora 

värden för en beställare genom en ökad delning av information, färre fel under projekteringen, 

ökad kvalitet och produktivitet, sänkt kostnad och lägre tidsåtgång under produktionen.  

 

2.2.3 Olika nivåer för användande av BIM 

Enligt internationell standard finns det olika nivåer som kan beskriva hur en organisation 

använder sig av BIM. Genom BIM-trappan (se figur 2–4 nedan) är det möjligt att beskriva var 

en organisation befinner sig i dagsläget och dess mognadsnivå gällande BIM. Den kan också 

visa nästa steg en organisation behöver ta och vilka verktyg som kan finnas till hjälp för att 

flytta sig upp för trappan. De olika nivåerna i trappan beskrivs bl.a. av Barnes (2015) enligt 

nedan: 

Nivå 0: På denna nivå används CAD (digitalt baserad design för att ta fram tekniska 

ritningar) främst på ett ostrukturerat sätt med utbyte av information genom papper eller 

elektroniskt.  Denna nivå kan inte kallas för BIM då endast 2D filer används. 

Nivå 1: På nivå 1 tar en organisation första steget mot ett BIM-användande. Projektörer 

designar i 2D eller 3D, men gör detta enskilt utan direkt samverkan med andra projektörer. 
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Normalt används här ett digitalt verktyg för att samordna vissa data inom organisationen genom 

ett filbaserat samarbete. 

Nivå 2: På denna nivå används specifika programvaror för varje projektörs disciplin och 

all projektering görs i 3D. Arbetet har en bättre struktur jämfört med nivå 1 samt en 

kravställning gällande arbetet. Integrationen mellan olika aktörer är bättre och samarbete 

digitalt sker genom en upprättad databashantering vilket gör att fler parter får tillgång till den 

upprättade informationen. Nivån möjliggör användning av exempelvis 4D- och 5D-program, 

vilka kan hjälpa till att visualisera ett projekts kostnader och tidsåtgång under olika skeden. 

Nivå 3: Denna nivå innebär en helt integrerad och öppen process där ett projekts modell 

kan ändras i realtid och ofta bygger på en cloud-lösning. All data är interoperabel vilket syftar 

till att olika system kan fungera och kommunicera med varandra. Att uppnå denna nivå ställer 

höga krav på samtliga inblandade i ett projekt och på den teknik som används. 

Idag är majoriteten av BIM användandet på nivå 0 och nivå 1 (Barnes, 2015). I de projekt 

som utförts i Sverige för Trafikverkets räkning har dess leverantörer och entreprenörer i projekt 

främst varit på nivå 0 och nivå 1. Trafikverket har under 2015 börjat formulera krav för att 

stegvis gå över till nivå 2 i deras projekt. Nästa steg är att börja införa de krav som gäller för 

nivå 3 enligt BIM-trappan för att göra en implementering möjlig i kommande projekt 

(Trafikverket, 2015). 
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Figur 2-4. BIM-trappan enligt Trafikverkets krav (Trafikverket, 2015) 
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3 Teoretiskt ramverk 
Följande kapitel presenterar det teoretiska ramverk som studien bygger på. BIM-användning 

innebär både ett utökad användande av en ny teknologi samt många nya arbetssätt. 

Innovationsteori och förändringsledning är därför de två huvudområden som utgör teoridelen. 

Den förstnämnda innehåller en övergripande beskrivning om vad innovation är, hur den 

hanteras i projektbaserade organisationer och vad som påverkar den till synes låga 

innovationsgraden i byggindustrin. Vidare diskuteras information- och 

kommunikationsteknologier samt BIM i relation till byggindustrin. Slutligen, redogörs för 

olika typer av förändring samt vad som påverkar hur väl en organisation anpassar sig till en 

förändring. 

 

3.1 Innovation i projektbaserade organisationer 
När ett företag hittar nya sätt att utföra en aktivitet eller en process beskrivs det ofta som en 

innovation (Bygballe & Ingemansson, 2014). Innovationer har tidigare beskrivits i relation till 

nya produkter, nya processer, nya råmaterial, nya organisationsformer och nya marknader 

(ibid.). Lundvall (2007) hävdar att det också kan vara fördelaktigt att skilja mellan teknisk och 

organisatorisk innovation, då den senare till stor del påverkar den förstnämnda; han menar att 

utbildning och organisatorisk förändring är viktiga förutsättningar för att omvandla teknisk 

innovation till ekonomiska resultat (Lundvall, 2007).  

Traditionellt sett har innovationsteori i stor utsträckning exkluderat projektbaserade 

organisationer. Projektledningslitteratur har i sin tur ofta ignorerat innovationsteori (Keegan & 

Turner, 2002). Keegan och Turner (2002) menar dock att projektbaserade organisationer är 

högintressanta att studera ur ett innovationsperspektiv på grund av dess unika natur. Specifikt 

nämns det faktum att majoriteten av tjänster och produkter som levereras utförs enligt en 

beställares önskemål och krav. I en studie som omfattar 22 olika projektbaserade organisationer 

undersöker Keegan och Turner (2002) hur innovation främjas, eller förhindras, i 

projektintensiva miljöer. Trots att många projektbaserade organisationer har anammat normer 

från innovationsteori, är den rigida projektstyrningen fortfarande en faktor som hämmar 

innovation (Keegan & Turner, 2002). Traditionellt handlar projektledning om att leverera 

resultat till så låg kostnad som möjligt, inom minsta möjliga tidsram. Många verktyg som 

används inom projektledning syftar till att prioritera projekt som presterar bra, och att eliminera 

de som presterar sämre. Det är därför föga överraskande att sådana organisationer enligt 

normen inte lämnar utrymme för innovation i dess projekt. Innovation ses vidare av många 
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som något krångligt och komplext (Keegan & Turner, 2002). Om man därtill betraktar 

beställarens inflytande på projektets ramar är det lätt att förstå svårigheterna som uppstår i 

denna typ av organisation. Å andra sidan menar Keegan och Turner (2002) att projektbaserade 

organisationer ständigt nyskapar, då varje projekt är mer eller mindre unikt och således kräver 

en unik lösning.  

 

3.1.1 Innovation i byggindustrin 

Att en organisation påverkas av kontexten den befinner sig i finns både teoretiska och 

empiriska bevis för (Hartmann, 2006). Enligt Contingency-teorin (”situationsanpassad”) finns 

för varje given kontext en optimal organisationsstruktur. Även om detta argument har 

kritiserats av många är de flesta överens om att en organisation påverkas av det som sker 

omkring den (Hartmann, 2006). Baserat på det sistnämnda presenterar Hartmann (2006) ett 

ramverk som inkluderar olika faktorer som påverkar effektiviteten i en organisations 

innovationsprocess. Syftet med ramverket är att skapa en förståelse för hur de så kallade 

instrumentella variablerna (organisationskultur, organisationsstrategi, organisationsstruktur 

och särskilda åtgärder tagna för att främja innovation) förhåller sig till externa och interna 

faktorer. Externa faktorer ligger utanför organisationens gränser och utgörs av marknaden, 

teknologi, ekonomi, politik och lagstiftning samt fysiska faktorer. Interna faktorer ligger 

innanför organisationens gränser (ex. utbildningsnivå hos medlemmar och vilken typ av 

tjänst/produkt organisationen erbjuder). 

Vid applicering av detta ramverk i sin studie på byggindustrin fann Hartmann (2006) ett 

antal faktorer som anses viktiga för effektiviteten i en byggentreprenörs innovationsprocess. 

Externa faktorer inkluderade beroendeförhållande till beställare och plats för projekt, 

upphandlingsform, beställarens innovationsacceptans och regelverk/lagstiftning. Interna 

faktorer inkluderade tjänste-utbud, kompetens, samarbetsförmåga, finansiell styrka och 

tidsram för projektet. Det finns även många andra studier som undersöker vad som påverkar 

innovationsgraden i byggindustrin. Många av dessa med liknande resultat. Blayse och Manley 

(2004) pekar på kontextuella omständigheter, som lagstiftning; Slaughter (2000) diskuterar de 

organisatoriska aspekterna – att en projektorganisation kan anses både förhindra och underlätta 

innovation; Dubois och Gadde (2002) nämner avsaknaden av långvariga affärsrelationer; 

slutligen kan även komplexiteten i byggnadsprocessen i sig själv ses som ytterligare en faktor 

(Bygballe & Ingemansson, 2014). Slaughter (2000) diskuterar vidare hur risk är en betydande 

faktor för innovation i byggnadsindustrin. Byggnader och konstruktioner består av många 
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komplexa system – att introducera förändring i dessa system kan skapa dominoeffekter i andra 

delar av systemet som är svåra att förutspå (Slaughter, 2000). Slutligen menar Loosemore och 

Richard (2015) att beställaren spelar en betydande roll. De argumenterar för att beställaren 

behöver ta en ledarskapsroll och skapa en projektmiljö där förutsättningar för innovation finns. 

Tyvärr är det, fortfarande, så att det finns en påtaglig lägsta-pris-mentalitet hos beställare i 

byggindustrin, och med en sådan mentalitet finns litet utrymme till att tänka utanför ramarna 

(Loosemore & Richard, 2015). 

Eftersom projekt i byggindustrin involverar många olika aktörer samskapas stora delar 

av industrins innovation i projekten (Bygballe & Ingemansson, 2014; Ozorhon, 2013). Detta 

är något som visat sig vara problematiskt, och byggnadsindustrin anses av många vara 

konservativ och icke-innovativ (Bygballe & Ingemansson, 2014; Blayse & Manley, 2004). 

Många erkänner dock att de vanliga nyckeltalen som används för att mäta innovationsgrad 

(exempelvis investering i forskning och utveckling, och antal patent) inte nödvändigtvis är 

lämpliga mått för byggindustrin (Bygballe & Ingemansson, 2014). Detta uttalande till trots 

finns mycket som indikerar på en relativt låg innovationsgrad i industrin. Med största 

sannolikhet är det också därför det finns en så pass stor mängd studier som syftar till att besvara 

hur den kan förbättras. Hartmann (2006) menar att ledningen behöver tydligt förespråka 

innovation och nya lösningar, ta medvetna strategiska beslut som främjar organisationens 

innovationsförmåga och bidra med stöd till alla delar av organisationen. Blayse och Manley 

(2004) belyser vikten av att motverka det projekt-till-projekt-baserade synsätt som 

kännetecknar industrin. Bland de åtgärder som rekommenderas i deras studie finns en ökad 

integration av lärdomar och erfarenheter från projekt till den permanenta organisationen samt 

ett utökat samarbete mellan aktörer (exempelvis genom partnering) för att skapa gemensamma 

mål för alla involverade i projektet. Yean Yng Ling (2003) tar ett lite annorlunda 

förhållningssätt, där han hävdar att motivation hos projektets medlemmar är en förutsättning 

för innovation. Finns där ingen motivation bör inte heller någon ansats till innovation tas. En 

stark vilja att jobba som en enhet är därför viktig om innovationsförsök ska lyckas (Yean Yng 

Ling, 2003). Det sistnämnda ligger dock i linje med Blayse och Manleys (2004) 

rekommendationer om att skapa ett gemensamt mål för alla aktörer i projektet. 

 

3.1.2 Information- och kommunikationsteknologi i byggindustrin 

I stora företag inom byggindustrin är användandet av ICT (information- och 

kommunikationsteknologier) för att koordinera och hantera informationsflöden ungefär 
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densamma som för företag i andra industrier. Detta till trots ligger industrin fortfarande efter 

om man ser till ICT-användande på projektnivå (Jacobsson & Linderoth, 2010). Anledningar 

inkluderar: 

• Otillräcklig integration mellan design- och produktionsprocesser (Dainty, et al., 2006); 

• Starkt fokus på att lösa tekniska problem, samtidigt som den organisatoriska aspekten 

förbises (Wikforss & Löfgren, 2007). Wikforss och Löfgren (2007) pekar också på 

svårigheter att integrera alla projektets aktörer i teknologin; 

• Samarbetssvårigheter genom projektet till följd av många olika aktörers varierande 

förkunskaper, företagskulturer, regler, etc. (Wikforss, 2008).  

Jacobsson och Linderoth (2010) definierar ICT-antagande som en förändringsprocess i ett 

organisatorisk och socialt sammanhang. Aktörer påverkas av kontextuella sammanhang och 

skapar därigenom sin egen uppfattning om ny ICT. Finns där ingen uppenbar anledning att 

börja använda en ny teknologi (ex. krav från beställare, konkurrenter etc.) ses den inte heller 

som nödvändig. Jacobsson och Linderoth (2010) argumenterar vidare för att bristen av 

standardiserade processer i produktionsfasen sannolikt begränsar ICT-användande. 

Bosch-Sijtema et al. (2017) fann en stark koppling mellan användartillfredställelse och 

upplevd inverkan på utförande av arbetsuppgifter, beslutstagande och arbetstillfredsställelse. 

Detta tyder på att huruvida en ICT upplevs användbar eller inte beror till viss del på dess 

användarvänlighet. Sannolikt är användarvänlighet viktig byggindustrin, där datorvana och 

utbildning varierar kraftigt mellan olika projektmedlemmar. Det är vidare allmänt erkänt att 

för att utnyttja ICT till dess fulla potential behöver organisationer öka sin nivå av 

interoperabilitet mellan olika programvaror. Precis som i många andra sektorer är avsaknad av 

interoperabilitet ett problem för företag verksamma inom byggindustrin. Till följd av olika 

samarbeten i projekt, behöver information överföras och hanteras mellan olika organisationer 

– en avsaknad av interoperabilitet mellan dessa parter gör att informationsutbytet inte kan göras 

elektroniskt och så effektivt som möjligt (Grilo & Jardim-Goncalves, 2010).  

 

3.1.3 BIM i litteraturen  

Vass och Karrbom (2014) menar att de ekonomiska effekterna av BIM efterfrågas allt mer av 

användare. Trots att det gjorts studier på ämnet, är inte mycket känt om det faktiska affärsvärdet 

BIM skapar. Vissa studier har dessutom påvisat att många användare inte upplever något 

affärsvärde alls från BIM (Bosch-Sijtsema, et al., 2017; Vass & Karrbom Gustavsson, 2014). 

Faktum är att uppfattningen om vad BIM tillför en organisation, eller hur det bäst används, 
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skiljer sig markant mellan utövare i industrin. Vass och Karrbom Gustavsson (2014) 

identifierade i sin studie fördomar och uppfattningar om BIM ur två olika perspektiv: 

ekonomiska effekter och organisatoriska förutsättningar. Det förstnämnda innehöll termer som 

”kostsamt”, ”komplext”, ”ett experiment”, ”nytt och svårt”; det senare avslöjade uppfattningar 

om att det inte finns tillräckligt med incitament för att implementera BIM, att det inte finns 

tillräckligt med bevis om fördelar för ett BIM-projekt jämfört med ett projekt där BIM inte 

används, och slutligen att det är för komplext för att användas i det dagliga arbetet (ibid.). Detta 

ger relevanta implikationer enligt Davies och Harty (2013), som menar på att entusiasm och 

motstånd i en organisation är faktorer som direkt påverkar både utsträckning av adoption och 

kostnad för implementering av tekniken. Vidare skriver de att kompatibilitet med nuvarande 

arbetssätt är en förutsättning för att den nya tekniken ska accepteras, något de visade i sin studie 

där ”BIM-baserade verktyg endast upplevdes användbara efter att en nära kalibrering mellan 

verktygen och nuvarande arbetsprocesser etablerats” (ibid.). I sin studie ämnar Hooper (2015) 

undersöka hur olika involverade aktörer upplever BIM-implementeringsprojekt. Generellt 

upplevdes projektet positivt av de olika aktörerna, men resultaten tydde också på att det inte 

finns ett rätt sätt att implementera och standardisera BIM-användande på (Hooper, 2015). Trots 

att studierna resulterade i något varierande resultat pekar det mesta på att det inte finns någon 

universell sanning om hur BIM ska implementeras, utan att det snarare måste anpassas till den 

organisation i vilken det ska användas.  

 

3.2 Förändringsledning 
Förändring är enligt Kanter et al. (1992) något som vanligtvis kan ses som både rörigt, kaotiskt 

och smärtsamt för de inblandade, detta oavsett vad ledningar gör för att processen ska bli 

mindre smärtsam och mer smidig. Förändring i organisationer är vanligtvis mer komplexa än 

vad som förväntas innan processen initieras och de som leder förändringen kan oundvikligen 

ta beslut som är opopulära för vissa av de som är del av förändringen. Vidare menar Kanter et 

al. (1992) att en förändring först är lyckad när hela organisationen är med och bidrar till 

förändringen i sig. En framgångsfaktor vid förändring är därför att alla parter, både interna och 

externa, från organisationen bör vara medvetna och ha förståelse för vad som behöver göras 

samt varför en förändring är nödvändig. Det ger en organisation mycket större chanser att 

lyckas med själva förändringsprocessen. 

Vid förändring finns det även oväntade krafter både utifrån och inifrån en organisation 

som kan påverka hur förändringen sker. Dessa krafter står ofta utanför kontroll för den som 
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leder förändringen och kan ha stor påverkan på om förändringen lyckas eller inte. Enligt Kanter 

et al. (1992) ska dessa krafter inte underskattas av de som leder förändringen. Kanter et al. 

(1992) beskriver mer generellt hur en övergång och förändring i en organisation kan se ut, från 

ett strategiskt perspektiv, i tre stycken olika faser: 

1. Organisationen behöver inse att de tidigare arbetssätten inte längre är lika aktuella 

och att de tidigare arbetsmetoderna måste förändras i viss mån. I detta skede måste 

organisationen även gå från att vara stel och fast i det gamla till att bli mer flexibel. 

2. Organisationen måste skapa och förankra en ny vision för framtiden, där en enighet 

behöver skapas kring de steg som behöver tas för att nå till den nya visionen. 

3. Slutligen när nya praxis, attityder och policys sätts på plats och förändringen 

genomförs i organisationen, behöver den därefter gå tillbaka till ett ”stelt” stadie 

igen där den inte blir lika flexibel. 

Tekniska förändringar är en av de viktigaste drivkrafterna för en organisations framtid. 

När stora förändringar sker är vissa organisationer snabba på att frodas i klimatet medan andra 

snabbt måste förändra sina produkter, vilket ofta resulterar i att många företag över tid 

försvinner i något som kallas kreativ förstörelse (Tushman & Anderson, 2004).  

Företag som är teknik- och resursintensiva misslyckas ofta under större teknikskiften 

med att behålla den konkurrenskraft de tidigare lyckats bygga upp. Det är många gånger till 

förmån för mindre och mer aggressiva företag som lyckats bana väg ny teknik (Tushman & 

Anderson, 2004). Vissa organisationer lyckas med att vara proaktiva och kan därmed ställa om 

genom att anta nya innovationer och ändra sitt sätt att konkurrera. De organisationer som lyckas 

kan också genom att inkrementellt förbättra och förnya sig hålla jämna steg med nya standarder 

och produkter som finns i industrin (Tushman & Anderson, 2004). 

De digitala verktyg och tekniker som finns tillgängliga för att öka produktivitet och 

prestanda blir hela tiden större till antalet och mer omfattande. Med fler och fler IT- och 

managementkonsulter inriktade på att lära organisationer att införa dessa tekniker blir det också 

allt lättare för organisationer att identifiera vilka tekniker och verktyg som är bäst lämpade för 

organisationens syfte. Utmaningarna ligger istället ofta i implementeringen av dessa (Tushman 

& Anderson, 2004). Vidare menar Repenning & Sterman (2001) att problemet med 

implementering av en ny teknik sällan grundar sig i de tekniska aspekterna. Snarare ligger 

utmaningarna i hur en ny teknik eller ett nytt verktyg interagerar med olika faktorer såsom t.ex. 

ekonomiska, sociala och psykologiska strukturer – ofta kan det kopplas till ledarskap. 
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Problemet kan således ses som systematiskt och skapas av interaktionen mellan de inblandade 

parterna när tekniken införs. 

Ytterligare ett problem organisationer kan ställas för vid förändring kan relateras till 

erfarenhet och invanda arbetsrutiner. Bresnen et al. (2005) visade i sin studie att bland de som 

påverkades negativt att förändringen var några av de mest erfarna medarbetarna. Väl inarbetade 

arbetsrutiner kan leda till att individer blir mindre mottagliga för förändring. 

 

3.2.1 Förändring i byggindustrin 

Enligt Bresnen et al. (2005) finns det flertalet faktorer specifikt för byggindustrin som 

gör att förändring blir svårare att genomföra. Dessa är att industrin till sin natur är uppbyggd 

som projektbaserad, där projekten ofta är stora och komplexa och geografiskt sett är spridda 

över stora områden. Bresnen et al. (2005) menar även på att byggindustrins uppbyggnad, sett 

till de olika nivåer som finns organisatoriskt hämmar innovationer från att spridas, detta 

minskar samtidigt organisationers förmåga att ta sig an ny kunskap. Industrin består vanligtvis 

av komplexa projektorganisationer, i vilka förändringsprocesser är svårare att förstå. 

I en fallstudie gjord av Bresnen et al. (2005) undersöktes hur olika projektorganisationer 

i byggindustrin reagerade på förändring. Tesen i studien var att projektorganisationerna skulle 

alla ha ett större motstånd mot initiativ som togs högt upp i organisationen. De fann däremot 

att hur implementeringen mottogs varierade och var ojämnt. Exempelvis kunde det bero på hur 

det nya ledningssättet såg ut jämfört med redan existerande arbetssätt för att leda 

projektorganisationen. Förändringar och hur nya tekniker accepteras baseras till stor del på hur 

projektorganisationen och dess projektledare är villiga att anta nya tekniker och verktyg.  

Fallstudien visade också att ett stöd från den lokala ledningen underlättar förändringsprocessen 

(Bresnen, et al., 2005). Lokala normer och förhållningssätt kan alltså ha en stor påverkan på 

hur man tar till sig nya tekniker och arbetssätt i en decentraliserad organisation. 
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4 Metod 
I följande kapitel presenteras den metodik som använts i studien i relation till syfte och 

frågeställningar. Först förklaras den övergripande strategi som använts följt av en mer ingående 

förklaring av metoder. Slutligen diskuteras studiens trovärdighet och dess etiska aspekter. 

 

4.1 Övergripande forskningsstrategi 
Studien har utförts med ett genomgående kvalitativt tillvägagångsätt. Det finns ett antal 

anledningar till detta, huvudsakligen: (1) syftet med studien är att förstå olika individers 

uppfattningar, beteenden och attityder gentemot BIM; och (2): studien utgår inte från någon på 

förhand framtagen hypotes kring dess frågeställning. Datainsamlingen till rapporten har 

genomförts genom en fallstudie på NCC:s infrastrukturavdelning i Uppsala, vilken kan 

betraktas som en projektorganisation.  

Fallstudien som metod valdes med avseende på tre faktorer: (1) frågeställningen studien 

syftar till att besvara. Det finns många, komplexa, aspekter av problemet, vilka lämpar sig bäst 

att undersöka genom en djupare analys (Stake, 1995). Det finns också ett samspel mellan olika 

individer inom en organisation som påverkar utfallet av BIM-användande. Att studera individer 

från olika organisationer hade sannolikt därför inte gett ett rättvisande resultat; (2) NCC 

Uppsala har uttryckt ett specifikt önskemål om att få problemet undersökt; och (3) många 

fallstudie-förespråkare rekommenderar att fallstudien kombineras med en kvalitativ 

infallsvinkel (Bryman & Bell, 2011).  

Den sekundära data har för denna studie inhämtats genom att analysera 

forskningsrapporter, litteratur inom ämnet relaterat till BIM, branschrapporter från olika 

organisationer, myndigheter och företag samt viss information från utvalda organisationers 

hemsidor (bland annat Trafikverket och NCC) och publicerade forskningsrapporter. För 

insamling av primärdata har intervjuer genomförts med medarbetare på NCC Infra Uppsala. 

Ett begränsat antal individer utanför projektorganisationen har också inkluderats i studien, alla 

med relevant koppling till BIM och NCC.  

Slutligen analyserades den insamlade empirin med hjälp av det teoretiska ramverket och 

mynnade ut i så väl slutsatser som NCC-specifika rekommendationer. 
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4.2 Datainsamling 
Följande avsnitt redogör för hur den data som studien bygger på insamlats. Inledningsvis 

gjordes en grundlig litteraturstudie av nuvarande forskning på aktuella teoriområden. Slutligen 

genomfördes också totalt 11 intervjuer med NCC-anställda och ett fåtal externa aktörer. 

 

4.2.1 Litteraturstudie 

I ett tidigt skede av studien genomfördes en grundlig litteraturstudie av nuvarande forskning 

på områdena innovationsteori, projektbaserade organisationer, ICT i byggindustrin och BIM 

samt förändringsteori. Områdena valdes då en utökad användning av BIM kan kräva förståelse 

för organisationens uppbyggnad, vad förändring innebär och hur byggindustrin förhåller sig 

till information- och kommunikationsteknologi. Vidare blir innovationsteori en grundläggande 

del tillsammans med litteratur om BIM. 

En stor mängd litteratur inhämtades, lästes och ställdes i relation till annan litteratur på 

samma ämne. Många olika perspektiv på samma problem gav en större trovärdighet i den 

litteratur som inkluderades i studien. Syftet var att främst använda information från studier med 

förutsättningar som var så snarlika denna som möjligt. Den svenska industrin är relativt liten – 

Sverige-specifik litteratur är således begränsad. Prioritering gjordes därför utifrån industrier 

som kan antas likna den svenska, exempelvis länder i norra Europa. Studier som inte uppfyller 

detta kriterium har främst använts om dess resultat understöds av andra, liknande studier. 

Litteraturstudien möjliggjorde en klarare bild av problemområdet och en tydligare 

definierad problematisering av studiens syfte. Vidare möjliggjorde den prioriteringar och 

avgränsningar kring studiens omfattning och frågeställningar i relation till dess tidsram. 

Slutligen användes den som grund för att bygga upp det teoretiska ramverk mot vilket den 

insamlade empirin sedan analyserades. 

 

4.2.2 Intervjuer 

Totalt genomfördes 11 intervjuer under studiens gång. Den genomsnittliga tidsåtgången var en 

timme, och med undantag för en skype-interjvu utfördes samtliga i person. En intervjumall 

med ca 15 huvudfrågor och tillhörande följdfrågor utformades inför intervjuerna (se appendix). 

Intervjumallens utformning anpassades något efter deltagarens bakgrund och arbetsroll. Varje 

respondent fick tillgång till frågorna några dagar innan intervjun. Syftet med att skicka 

intervjumallen i förväg var att förbereda respondenterna på vilka frågor som kunde tänkas 

komma, och för att de skulle ha chansen att verkligen fundera över ämnet innan intervjun. Med 
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detta ökades chansen att samla in så mycket, och så relevant, information som möjligt från 

varje respondent. Intervjuerna genomfördes sedan på ett mer flexibelt vis, i linje med var 

Bryman och Bell (2011) kallar den semi-strukturerade intervjun.  

Huvudområdena i intervjumallen täcktes, men frågorna som ställdes anpassades i 

stunden efter hur respondenterna svarade. Intervjumallen (Bilaga 1) är uppdelad i fyra 

huvuddelar. De inledande delarna syftar till att ge förståelse för respondentens bakgrund och 

erfarenhet av att arbeta med BIM. De bads också beskriva vad BIM innebär för dem och hur 

de tänker att det skulle kunna användas. 

Det flexibla tillvägagångssättet möjliggjorde att varje respondent fick chansen att 

förklara vad som ansågs viktigt för just den personen. På så vis kunde ett brett, nyanserat 

perspektiv fångas. Det var därför viktigt att påbörja varje intervju med ett neutralt 

förhållningssätt, och att inte ha några förutbestämda uppfattningar om vad intervjuerna skulle 

resultera i. För möjliggöra detta undveks frågor på vilka respondenten kunde svara ”ja” eller 

”nej” i så stor utsträckning som möjligt, och respondenten uppmanades ofta att utveckla och 

förtydliga sitt svar. Den stora variationen i förkunskaper och arbetsroll mellan respondenterna 

gjorde den flexibla intervjun extra meningsfull, då två olika intervjuer sällan tog samma 

riktning. 

Intervjuerna inleddes med att uppsatsens syfte presenterades för respondenten, hur deras 

svar kunde komma att tolkas samt om de etiska aspekter som var aktuella. Alla intervjuer 

avslutades genom att fråga om respondenten hade något mer att tillägga, eller om det fanns 

något som kunde vara värdefullt för studien som inte täckts tillräckligt. Slutligen frågades 

respondenten om han eller hon hade någon person att rekommendera för nästa intervju. 

Intervjuerna var frivilliga och kunde när som helst avbrytas. De spelades in och transkriberades. 

Därtill togs anteckningar under intervjuerna.  

Främst intervjuades personal på NCC:s projektorganisation. För att inkludera olika 

perspektiv valdes personer med olika arbetsuppgifter och positioner inom företaget. De externa 

aktörerna valdes utifrån deras erfarenhet av BIM och infrastruktur samt deras relation till och 

deras erfarenhet av att arbeta med NCC. De olika rollerna inom studien valdes för att fånga hur 

BIM kan användas utifrån olika perspektiv, både internt och externt sett från NCC. En 

projekteringsledare skulle främst använda BIM inom tidiga skeden av ett projekt och en 

platschef senare under produktionen. Alla personer som intervjuades presenteras kort i tabell 

4–1 nedan med organisation, arbetsroll och intervjutyp. 
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Tabell 4-1. Deltagare i intervjustudien. 

Deltagare  Organisation  Roll    Intervjutyp 
 

A    NCC   Projekteringsledare  I person 

 
B   NCC   Projektchef   I person 

 
C   NCC   Projekteringsledare  I person 

 
D   NCC   Platschef   I person 

 
E   NCC   Mätningstekniker  I person 

 
F   NCC   Anbudsingenjör  I person 

 
G   WSP   Projektör   I person 

 
H   Sweco   Projektör/Konsult  I person 

 
I   NCC   Digitaliseringschef  Skype 

 
J   NCC   Platschef   I person 

 
K   NCC   Arbetsledare   I person 

 
 

4.3 Analys 
Analys av data skedde kontinuerligt med start efter transkribering av den första intervjun. Den 

kontinuerliga analysen möjliggjorde en ständig återkoppling mot frågeställningen och det 

teoretiska ramverket i syfte att ständigt utveckla dessa i takt med vad som uppdagades i 

intervjuerna. Kombinationen av induktion och deduktion kallas ibland abduktion och kan 

användas för att bilda en djupare förståelse för såväl teori som empiriska fenomen (Dubois & 

Gadde, 2002). Den abduktiva ansatsen klargjorde osäkerheter kring vad som skulle inkluderas 
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i det teoretiska ramverket. I takt med att teorin utvecklades kunde också intervjuerna förbättras 

genom en tydligare insikt i problemområdet. 

De transkriberade intervjuerna lästes noggrant igenom, rad för rad. För att göra 

informationen mer strukturerad och specifik användes en metod som Bryman och Bell (2011) 

kallar kodning, vilken syftar till att samla fenomen i olika kategorier. Det fanns en tydlig avsikt 

att försöka hitta gemensamma mönster mellan de olika intervjuerna för att kunna dra mer 

välgrundade slutsatser kring studiens frågeställning. Vid utvärdering av relevansen av ett sådan 

fenomen togs hänsyn till hur frekvent det visade sig i olika intervjuer och hur snarlikt det 

beskrevs. Bedömdes ett fenomen relevant skedde en återkoppling mot det teoretiska ramverket 

för att (1) förankra det ytterligare mot frågeställningarna och (2) om möjligt, utveckla teorin 

kring fenomenet. Det fanns dock också ett syfte i att identifiera fenomen som endast uppkom i 

en, eller möjligtvis två intervjuer. Dessa användes främst för att belysa olika osäkerheter eller 

oenigheter kring ämnet. Även här gjordes en återkoppling mot teorin för att undersöka 

fenomenets spridning i litteraturen. 

 

4.4 Studiens trovärdighet 
För denna studie har vad som beskrivs av Bryman & Bell (2011) som deltagar-validering 

använts. Med deltagar-validering ska deltagarna i en studie få ta del av resultatet av studien. 

Målet med denna metod är att söka bekräftelse om de fynd som intervjuer resulterar i. Detta 

gör att man bättre kan validera om intervjuerna tolkats på ett rättvist och korrekt vis.  

Metoden har delvis ifrågasatts då det kan vara svårt för en deltagare att validera om den 

forskning som genomförs faktiskt är korrekt med avseende på vad den resulterat i. En annan 

aspekt som kritiserats är att den i vissa fall kan ge stort inflytande till ett fåtal personer kring 

forskningens utformning och censurering (Bryman & Bell, 2011). Eftersom studien genomförts 

som en fallstudie är det viktigt att resultatet reflekterar NCC:s vision om BIM och därför har 

metoden ansetts vara den bästa.  

Nära relaterat till ovanstående är något som tas upp av Flyvbjerg (2006) i dennes artikel 

om fallstudier. Han menar att den begränsade urvalsstorleken möjliggör att studieundersökaren 

kontinuerligt justerar och förändrar sin hypotes, eller syftet och omfattningen av studien. Detta 

kallas falsifiering, och är något som använts som kritik mot fallstudien som forskningsmetod. 

Eftersom den här studien genomförs i samarbete med NCC har den sannolikt också påverkats 

och förändrats därefter. Flyvbjerg (2006) argumenterar dock för att fallstudien snarare bör ses 

som en process i vilken studieutföraren ämnar lära sig mer om det denne studerar, och att målet 
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med kvalitativ forskning, och fallstudien i synnerhet, är att producera sammanhangsspecifik 

kunskap. Det är därför är helt rimligt att studien också justeras efter vad som upptäcks under 

resans gång (Flyvbjerg, 2006).  

Det finns också en annan aspekt som måste beaktas, nämligen hur resultatet har påverkats 

av att studien utförts för NCC:s räkning. För att bibehålla ett så objektivt förhållningssätt som 

möjligt till den information som uppdagades användes litteraturen kontinuerligt som motpol i 

analysen. Samtidigt som det var viktigt att ta alla olika åsikter och perspektiv i beaktning, var 

det lika viktigt att ständigt återkoppla mot litteraturen för att försöka reda ut dess relevans. 

 

4.5 Etiska aspekter 

Bryman och Bell (2011) nämner en etisk uppförandekod. Enligt den ska deltagare i en studie 

bli informerade om hela forskningsprocessen för att veta vad de deltar i. De ska också ha sin 

integritet skyddad och ha möjligheten att inte delta i en studie. Den etiska uppförandekoden 

har tagits hänsyn till i utförandet av datainsamlingen i studien för att skapa en trygg miljö för 

studiedeltagare. Alla deltagare har fått ta del av en intervjumall innan varje intervju som 

skickats via mail. Deltagarna har också blivit informerade om studiens syfte och mål. Genom 

att beskriva syftet innan intervjuerna blev risken mindre att deltagarna upplevt att de blivit 

intervjuade för annat än studiens syfte. Då de flesta intervjuer har spelats in har deltagarna 

innan informerats om och fått godkänna det. Det har varit möjligt för deltagare att när som helst 

dra sig ur studien. Deltagarna har också informerats om anonymitet och hur det har behandlats 

i studien. Målet med den insamlade primära data som finns i studien är att den inte ska gå att 

associera med en specifik person. Det är möjligt till en viss grad, då de intervjuades olika roller 

gör att en del information endast kan komma från personer med specifika tjänster. 
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5 Empiri 
I följande kapitel presenteras den empiri som samlats in till studien via intervjuer. Kapitlet har 

delats upp i olika delar för att visa på de skilda aspekter och teman som framkommit under 

intervjuerna. De tre övergripande ämnena är: förståelse för BIM, utmaningar med att använda 

BIM samt potentiella förutsättningar för användning från ett organisatoriskt perspektiv. Som 

inledning presenteras NCC som företag och uppbyggnaden av organisationen. 

 

5.1 Kort företagspresentation 
NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg- och fastighetsutveckling. De är 

verksamma inom hela värdekedjan för byggprojekt. Den totala omsättningen för koncernen 

2017 uppgick till 25 miljarder SEK, vilket motsvarar en marknadsandel på 4% av den totala 

nordiska marknaden. Detta gör dem till en av de större aktörerna (NCC AB, 2017). Företaget 

är uppdelat i fyra specialiserade affärsområden: Infrastructure, Building, Property 

Development och Industry (se figur 5.1). Building (fastighetsbyggen) följt av Infrastructure är 

de två största affärsområdena. 

Infrastructure är uppdelad i tre divisioner: Civil Engineering, Infra och Road Services 

(se figur 5–1). Föreliggande examensarbete utförs på division Infra, region Uppsala, Gävleborg 

och Dalarna (se figur 5–2 nedan). Divisionen arbetar med mindre och medelstora uppdrag. 

Exempel på projekt kan vara mindre vägar, mark- och rörarbeten och ledningsbyggande. 

Kunderna för dessa uppdrag är främst från kommun, myndigheter och den offentliga sektorn 

(NCC AB, 2017). 

 
Figur 5-1. NCC:s organisationsstruktur. Bild hämtad från NCC (2019). 
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Figur 5-2. NCC:s organisationsstruktur med den lokala projektorganisationen. Inspiration hämtad från NCC (2019). 

 

Figur 5–3 nedan visar hur olika aktörer i studien förhåller sig till varandra. I den lokala 

projektorganisationen finns det personal som arbetar på kontoret och personal som arbetar i 

produktion ute på projekt. Det finns därför skillnader i hur de arbetar och i vilket skede av ett 

projekt de är verksamma. Kontorspersonal arbetar främst mot tidigare skeden (exempelvis 

anbud och projekteringsledning) och produktionspersonal arbetar under byggskedet av ett 

projekt. Samarbetet inom den lokala projektorganisationen mellan kontor och produktion är 

nära. Konsulter som anlitas av NCC arbetar främst mot personal på kontoret, exempelvis för 

att ta fram handlingar och modeller. Centralt inom NCC finns stödfunktioner för alla delar 

inom företaget. Skillnaderna mellan de olika delarnas syn på BIM och hur de förhåller sig till 

varandra beskrivs mer i kommande avsnitt. 

NCC Infrastructure

Civil Engineering Infra

Avdelning 
Uppsala/Gävle/Dala

Uppsala 
projektorganisation

Road Services
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Figur 5-3. Överblick av hur olika aktörer förhåller sig till varandra i studien med exempel på roller. 

 

5.2 NCC:s nuvarande BIM-strategi 
NCC har på central nivå i företaget tagit fram BIM-krav för deras mark- och 

anläggningsverksamhet. Kraven delas in i tre olika nivåer: always, better och superior. Always 

ställer främst krav på modeller och samordning. Med better ökar kraven för att modellerna även 

ska bli tillgängliga och anpassningsbara till exempelvis GIS. Superior är den högsta nivån inom 

företaget och ställer där högst krav på projektet. Nivåerna har ingen direkt koppling mot 

nivåerna i BIM-trappan som redovisats tidigare i arbetet. Kraven finns som stöd för att i ett 

projekt öka samarbetet och bättre ställa krav på projektörer som tar fram handlingar. 

Genom att använda BIM får NCC en produktbeskrivning som blir väldefinierad och 

som innehåller modeller, beskrivningar och ritningar av ett objekt eller projekt. Under 

projekteringen kan BIM användas för att simulera och analysera hur slutprodukten i ett projekt 

ska se ut, vilket även kan öka förståelsen och ge bättre förutsägbarhet för olika moment. I 

produktionen av ett projekt kan BIM användas för att där visualisera kommande arbetsmoment 

samt följa upp och dokumentera det arbete som genomförs. BIM ska även möjliggöra att 

samtliga deltagare i ett projekt har tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt för att de ska 

kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.  

Kraven finns idag tillgängliga för att i projekt och under projektering möjliggöra rutiner 

och ställa krav som är likvärdiga över hela organisationen. 
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5.3 Deltagarnas förståelse för BIM 
Ett mål med intervjuerna har varit att undersöka deltagarnas förståelse för BIM som teknik och 

arbetssätt. Det blev påtagligt att många av de intervjuade hade en uppfattning om att BIM 

främst är en teknik som genererar intelligenta 3D-modeller där information, specifik för varje 

objekt, finns samlad. Att informationen i modellen är lättillgänglig ses av deltagarna som en 

viktig aspekt. Informationen som ska finnas i modellerna förknippas av flertalet deltagare som 

mer användbara inom hus- och bostadsbyggen – exempelvis data för ett fönster eller en dörr. 

Deltagarna har generellt svårt att precisera fördelar med mer information kopplat till varje 

objekt i en modell för användning inom infrastrukturprojekt. Därtill är majoriteten överens om 

att projekt inom infrastruktur ligger efter projekt inom bygg- och fastighetsprojekt i BIM-

användande. De som jobbar med projektering menar att man använder BIM, eller 3D-modeller, 

i vissa tidiga skeden av projektet, men att dessa inte kommer till nytta i produktionen. 

Produktionspersonalen är också överens om att modellerna inte kommer till användning i 

produktionsfasen, och många menar att de i själva verket inte nås alls av modellerna. I en 

intervju med en person på högre nivå i företaget (deltagare I) framkom dock en något 

kontrasterande åsikt. Personen menade att användande av BIM i infrastrukturprojekt inte alls 

ligger efter det samma i hus- och bostadsprojekt; det används på ett annat sätt.  För fastigheter 

och bostäder har BIM i stor utsträckning använts i tidigare skeden, exempelvis under 

projektering för att upptäcka fel och kollisioner. Inom infrastruktur menar deltagare I att BIM 

istället används under produktionen genom skapande av exempelvis terrängmodeller och 

schaktmodeller. 

Intervjuerna visade att BIM rent generellt uppfattas mer som ett hjälpmedel och verktyg 

än en process och arbetsmetod. De kom därför att handla mer specifikt om 3D-modeller och 

hur de kan användas; om att få att få 3D-modeller istället för 2D-ritningar framtagna, vilket 

möjliggör en modell som går att se från olika vyer och för att visualisera hur olika sektioner av 

en modell sitter ihop. Trots avsaknaden av en helhetsbild av BIM är deltagarna väl införstådda 

på vissa fördelar med tekniken. Genom det nära samarbetet med Building har anställda inom 

NCC sett tekniken användas, främst under projekteringen av projekt. 

Vilka olika roller de intervjuade besitter har vidare influerat hur de ser att tekniken kan 

användas inom organisationen. Produktionspersonal har främst tagit upp hur BIM i 

produktionsfasen av ett projekt kan förenkla och förbättra arbetet ur två olika aspekter. Den 

ena är att korrekt framtagna 3D-modeller har potential att bättre användas i produktionen, utan 

att mätningstekniker ska behöva göra ändringar eller – vilket ofta är fallet idag – skapa helt nya 
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modeller från grunden. Det underlättar på byggarbetsplats genom att reducera det manuella 

arbetet och minimera ändringar på plats. 3D-modellerna kan vidare användas för utsättning och 

som terrängmodeller för grävmaskiner. Skapandet av modellerna är idag mycket tidskrävande 

för mätningstekniker då modellerna behöver förberedas och skapas på plats, i produktionen. 

En viktig slutsats många drar är att det uppenbart finns potential att spara tid för 

mätningstekniker. Den andra aspekten som framhölls är att 3D-modeller kan användas vid 

arbetsberedning för vissa moment. Modellerna kan vid en arbetsberedning möjliggöra en bättre 

helhetssyn och förståelse för hur ett moment ska utföras, då arbetslaget kan använda fler olika 

perspektiv jämfört med en traditionell 2D-ritning. Produktionspersonalen är eniga om att 3D-

modeller kan spara mycket tid i produktionen. En deltagare påpekar dock att specifika 

objektegenskaper, exempelvis information om typ av rör, inte finns tillgängliga i dagsläget, 

vilket begränsar möjligheten att använda BIM vid exempelvis inköp. 

De deltagare som är mer involverade i tidigare skeden, alltså projektering och anbud, 

har delvis en annan syn på potentialen med BIM. I anbudsprocesser finns potentialen att lättare 

räkna ut kostnaden då mer information finns samlad i en modell. Den kalkylerade kostnaden 

kan därför blir mer precis. Korrekt framtagna modeller kan också göra att mängdberäkningar, 

exempelvis för schaktning, blir mer exakta. Vidare finns under projektering möjligheten att få 

en bättre förståelse för det som ska byggas och lättare se hur problem, till exempel 

ledningskrockar, ska lösas. Det gör att eventuella problem kan lösas under projekteringen, 

vilket sänker både kostnader och sparar tid gentemot att göra det i ett senare skede. 

En konsult som intervjuades (deltagare H) tog upp ett intressant perspektiv på BIM och 

varför den, i litteraturen, så omskrivna potentialen inte ännu har realiserats. Deltagare H tror 

att det sannolikt är så att det generellt finns en för stor tillit att BIM, på egen hand, kan 

revolutionera industrin och öka produktiviteten.  

 
”Om det [BIM] har så stor potential, varför har man inte lyckats använda det i större utsträckning?”  

 (Deltagare H – Projektör/Konsult) 

 

Deltagare H funderade också över risken att anförtro sig helt på en teknologi; ett exempel som 

togs upp är att vi i dagens samhälle blivit mer eller mindre helt beroende av våra smartphones, 

och därför sällan lägger tid till att lära oss, eller komma ihåg, saker som vi så lätt har åtkomst 

till på telefonen. Det är så klart inte bara negativt, säger deltagare H, men belyser vikten av att 

lära sig grunderna inom industrin trots att vi blir mer och mer assisterade av datorprogram.  
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”Mitt minne har helt klart blivit sämre… [angående hur smartphones påverkar oss].”  

(Deltagare H – Projektör /Konsult) 

 

5.4 Utmaningar associerade med ett utökat BIM-användande 
Intervjuerna syftade också till att belysa de problemområden deltagarna associerar med ett 

utökat BIM-användande.  

En anledning som togs upp av en deltagare (A) var de många olika programvaror som 

idag används inom organisationen. Ett mer integrerat användande av BIM och 3D-modeller 

kan leda till att ytterligare programvaror behöver användas inom företaget. Det blir därför en 

utmaning, kunskapsmässigt, för anställda att ta till sig och använda de olika programvarorna. 

Samtidigt lyfte en annan (deltagare D) upp okunnighet generellt som ett stort hinder för att 

använda BIM: 

 
”Jag menar folk blir mätta på något sätt att när det kommer nya programvaror och man ska testa det. 

Folk backar lite och ryggar tillbaka. Det är många program som används idag... [inom NCC].”  

(Deltagare A - Projekteringsledare) 

 

”Jag tror att okunnigheten är den största anledningen att det inte används.”  

(Deltagare D - Platschef) 

 

Vidare kretsade många utmaningar kring mätteknikerna. Mätteknikerna inom NCC har idag 

varierande utrustning utbildning och inställning, vilket leder till att de arbetar på varierande 

sätt. Utöver det måste terrängmodellerna de skapar också anpassas specifikt till den typ av 

programvara som finns i varje enskild grävmaskin – en faktor som kan variera från projekt till 

projekt. I ett enskilt projekt kan det dessutom finnas olika maskiner med olika programvaror. 

Detta medför att modeller ofta behöver anpassas för specifika situationer och projekt. 

En enkelhet efterfrågas generellt i modeller, från projektering till produktion, där 

mätningstekniker inte behöver göra större ändringar i modellerna. Det är en stor utmaning som 

kräver att mycket arbete görs rätt tidigt i projektet. Det innebär också att förändringarna, som 

sannolikt krävs, behöver kunna genomföras på ett sätt som passar väl in i nuvarande arbetssätt. 

Längre fram efterfrågas att modeller som skapas av projektörer är koordinatsatta i rätt 

koordinatsystem. Enligt de intervjuade skiljer sig det koordinatsystem som projektörernas 

modeller har mot det som efterfrågas och byggs efter i produktionen. Också detta skapar 

extraarbete för mätningstekniker då dessa behöver korrigera modeller och sätta dem i rätt 

koordinatsystem. Slutligen finns problem med de höjder som finns i modeller vilka tas fram i 
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projekteringen. Mätningstekniker behöver även där göra manuellt arbete för att de ska fungera 

i produktionen. 
 

”Mätningsteknikerna gör ju handpåläggning och gör om allt, det ska inte vara så. Jag kan tycka det 

är väldigt kasst.”  

(Deltagare A - Projekteringsledare) 

 

Kunskapsnivån mellan projektörer och inom olika discipliner lyfts fram som en stor utmaning 

för att arbeta mer med BIM i projekt inom den lokala projektorganisationen. Specifikt tas 

landskapsarkitekter fram som en disciplin där det finns svårigheter. Många upplever problem 

med att kombinera deras 3D-modeller med andras i projektet. Det handlar främst om problem 

kopplat till programvaran som används, där landskapsarkitekternas program inte är kompatibla 

med de som används av övriga projektörer. Under studien lyftes denna aspekt fram av flera 

intervjuade: 

 
“Vi har ju haft jättesvårt med landskapsarkitekterna [i projekteringen].” 

(Deltagare B - Projektchef) 

 

“Det vi har problem med är att få in landskapsarkitekter på ett vettigt sätt [modeller i 

projekteringen].”  

(Deltagare A - Projekteringsledare) 

 

Intervjuer i produktionen visade även att 3D-modeller, i vissa fall, finns framtagna för att 

användas i produktionsfasen. 3D-modellerna i detta fall hade tagits fram av projektörer i 

utförandeentreprenader. I dessa entreprenader ansvarar NCC endast för produktionen av 

projektet, och alltså inte projekteringen. Det här tyder på att det finns 3D-modeller som kan 

användas redan idag ute i produktionen inom organisationen. Anledningen till att dessa 

modeller inte används kan enligt de intervjuade hänvisas till främst kompetens och kunskap. 

En direkt orsak är att personalen inte visste om att det fanns 3D-modeller vid projektets start. I 

ett annat projekt har personalen försökt att öppna och använda de 3D-modeller som tagits fram 

under projekteringen men inte lyckats använda dem korrekt, vilket deltagare D nämner (se 

nedan). Detta styrker det tidigare belysta problemområdet, nämligen kunskapen kring 3D-

modeller och relaterade programvaror.  
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“När vi ska öppna de här filerna så är det inte alltid det går att öppna dom i 3D, så någonting följer 

ju inte med eller om vi inte har kunskapen att öppna upp dom rätt.” 

(Deltagare D - Platschef) 

 

En annan utmaning som den lokala projektorganisationen ställs inför är att projekten varierar 

mycket i storlek, sett till kontraktssumman. Det har stor påverkan på antalet involverade aktörer 

projekten och under vilken tid projektet pågår. Ett större projekt ger mer möjligheter och större 

utrymme till att testa nya metoder och arbetssätt. I större projekt inom infrastruktur ökar 

vanligtvis komplexiteten, vilket i sin tur ökar villigheten att använda BIM. En deltagare menar 

att möjligheterna till samordning i stora projekt är större: 

 
”Det går att samordna på ett helt annat sätt i ett större projekt [med BIM].” 

(Deltagare G - Projektör) 

 

I linje med detta visar intervjuerna på svårigheter med att använda BIM i mindre 

infrastrukturprojekt. Det grundar sig främst i en bristande tro på att de fördelar som tillskrivs 

tekniken kan uppnås på ett lönsamt sätt när budgeten för projektet är mindre. Samtidigt pekas 

användningen av BIM i mindre projekt ut som en viktig aspekt för ett ökat användande av 

tekniken. Att exklusivt använda BIM i större infrastrukturprojekt kan på sikt vara hämmande 

för de mindre projekten, då många möjligheter till lärande och utveckling går förlorade. 

Deltagare G uttrycker att det saknas intresse för BIM i mindre projekt och deltagare H anser 

att BIM bör kunna appliceras på alla storlekar av projekt:  

 
”Speciellt i mindre projekt så finns det inget intresse alls [för BIM].” 

(Deltagare G - Projektör) 

 

”Jag tror verkligen på att BIM är användbart för olika uppdrag, oberoende av storlek, annars är det 

något principiellt fel där.” 

(Deltagare H – Projektör/Konsult) 

 

Flera deltagare i studien pekar på att hela industrin kan ses som konservativ och att den just nu 

genomgår ett stort generationsskifte. Det går att se på inställningen till BIM och införandet av 

nya tekniker. De yngre i studien har en mer positiv inställning till BIM och ser det som ett 

naturligt steg för att utvecklas. De menar att ett stort motstånd finns bland de äldre och mer 

seniora personerna, vilka har sina invanda arbetsmetoder som under lång tid fungerat. De äldre 
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personerna vill i större utsträckning inte förändra sina arbetssätt, och kan därför antas vara 

mindre mottagliga för tekniken. Under intervjuerna tas motståndet som finns av de äldre upp 

bland flera deltagare: 
 

”Det är en kollision mellan de som varit i branschen länge och de nya.”  

(Deltagare F - Anbudsingenjör) 

 

”Många äldre tycker det är jobbigt att lära sig nya saker och anpassa sig.”   

(Deltagare G - Projektör) 

 

Kravställning är ytterligare en aspekt som tas upp bland många av de intervjuade. Det handlar 

om de krav NCC ställer på vad de vill ha levererat av de konsulter och projektörer som 

upphandlas. NCC kan enbart ställa krav mot konsulter då entreprenadformen är 

totalentreprenad.  

NCC behöver bli bättre på att ställa krav i upphandlingar mot konsulter om de vill ställa 

om från 2D till 3D-modeller. Både den kravställning som görs och uppföljningen på det som 

sedan levereras av projektören anses ofta bristfälligt. Det handlar mycket om kunskap internt 

hos de som är ansvariga för kravställningen att veta och kunna specificera vad som ska 

levereras. En deltagare (G) påpekade att NCC inte alltid vet vad olika projektörer faktiskt kan 

leverera. Det har därtill utryckts vissa tvivel angående olika projektörers kompetens och 

förmåga att leverera fullständiga modeller. Kunskapsbristen gör också att uppföljningen svår 

att genomföra. En anledning som nämnts till att uppföljning på kravställning inte alltid 

genomförs är tidsbrist, då det i totalentreprenader ofta finns tidspress att få ut handlingar och 

modeller att börja bygga efter så snabbt som möjligt. De som är med under projekteringen vill 

således ha mer tid till att arbeta med handlingar och modeller. Mer tid skulle kunna öka 

samarbetet i projektet och i slutändan också resultatet. En utökad tidsram för projektering är 

dock svår att integrera med de intressen som finns från andra aktörer inom projektet. 

Exempelvis vill beställare ha projektet klart så snart som möjligt för att få igen den investering 

som gjorts samt för att brukaren av det som byggts ska kunna nyttja byggnaden eller 

anläggningen så snart som möjligt. Ytterligare en svårighet är att kommunikationen mellan 

personal i projektering och produktion inte är samstämmig gällande vad som ska finnas i 

modellerna. En projektör menar att rätt kravställning ger bra förutsättningar för att ta fram det 

underlag som exempelvis mätningstekniker vill ha, där mätningsteknikerna kan utgå från 

befintliga modeller och inte behöver skapa nya modeller: 
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”Det [kravställning] är A och O för ett lyckat projekt.” 

(Deltagare G - Projektör)  
 

Deltagarna är överens om att en väl utförd kravställning och uppföljning kan leda till att de 

modeller som tas fram under projekteringen är de som efterfrågas i senare skede i produktionen. 

Detta ökar användbarheten och nyttan med modellerna, samt gör att mindre arbete krävs från 

exempelvis mätningstekniker i senare skeden. Flera deltagare i studien tar upp vikten av att 

kravställa rätt och att därmed veta vilka krav som ska ställas mot projektörer, där deltagare C 

lyfter vikten av erfarenhet och kunskap hos NCC: 

 
“Ja det är ju en kravställningsfråga vad vi vill ha, vi måste veta vad vi vill ha först, alltså att vi är så 

pass kunniga att vi kan specificera vad vi vill ha.” 

(Deltagare C - Projekteringsledare) 

 

Som tidigare beskrivits i kapitlet har NCC en strategi med dokument för att kunna kravställa 

användning av BIM inom infrastrukturprojekt. Dokumenten är framtagna centralt inom 

företaget. Uppfattningen bland intervjuade i studien är däremot att dessa handlingar mer riktar 

sig mot större projekt inom infrastruktur, medan den lokala organisationen i Uppsala arbetar 

främst mot projekt av mindre till medelstorlek. Den eniga slutsatsen är således att dessa krav 

inte används i någon större utsträckning.  

Sammanfattningsvis har fem problemområden identifierats och sammanfattats i figur 

5–4 nedan. 
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Figur 5-4. Områden vid vilka utmaningar associeras med ett utökat BIM-användande 

 

5.5 Potentiella förutsättningar för utökad BIM-användning 
Hur ett utökat BIM-användande inom den lokala projektorganisationen ska uppnås var ett ämne 

som togs upp under intervjuerna med deltagarna. Kravställning var en central del som togs upp 

i föregående avsnitt. Nedan kommer de aspekter som tagits upp relaterat mer till de 

organisatoriska aspekterna som NCC behöver lösa för att lyckas öka sitt BIM-användande på 

lokal nivå. 

 

5.5.1 Befintliga förutsättningar inom NCC 

En fördel för den lokala projektorganisationen är att samma projektörer är återkommande i 

olika projekt där NCC är entreprenör och ansvarar för projekteringen. Erfarenhetsmässigt ger 

det en fördel, speciellt då samarbetet mellan aktörerna blir bättre för varje projekt. 

Återkommande projektörer är mer bekanta med hur NCC arbetar, vilka krav som ställs och vad 

som förväntas. För NCC medför det också fördelar då de får kunskap om vad projektörerna 

kan leverera, till exempel vilka modeller. Det finns även fördelar med att vara del av en större 

organisation. NCC har på central nivå beslutat om vilka programvaror som ska användas, vilka 

funktioner som ska finnas i företaget och vilka utbildningar som ska finnas. Det betyder att det 

finns stöd och hjälp att få för att arbeta med BIM och 3D-modeller. 

Ytterligare en fördel är att infrastrukturavdelningen har ett nära samarbete med 

fastighetsavdelningen i Uppsala. Fastighetsavdelningen använder idag BIM i alla projekt de 
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KunskapsbristProgramvaror
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arbetar med som ansvarig totalentreprenör. I de projekt där de samarbetar finns möjligheter att 

lära av varandra och testa att samköra de modeller som projekteras fram. Inom 

fastighetsavdelningen finns mer kunskap runt BIM och de har under en längre period arbetat 

med det. De har anställda specialister som arbetar specifikt med att i projekt se till att 

samordningen mellan projektörer fungerar med deras olika 3D-modeller. Det är något som 

infrastrukturavdelningen kan dra nytta av för att använda BIM inom den egna 

projektorganisationen. 

 
5.5.2 Förutsättningar som krävs 

Utbildning för anställda har tagits upp som en viktig aspekt för att BIM ska kunna användas i 

högre utsträckning. Utbildningen skulle bland annat syfta till att anställda ska få mer kunskap 

om programvaror som används för att de ska bättre kunna använda tekniken. Ett ytterligare mål 

med utbildningen skulle vara att ge anställda en djupare förståelse för hur BIM kan användas 

genom projektets alla olika skeden. En viktig aspekt som tas upp gällande utbildning är att den 

bör ges i samband med eller nära inpå att kunskaperna behövs. Risken är stor att en utbildning 

som ges månader innan det är aktuellt att nyttja kunskaperna inte ger någonting då vad som 

lärs ut inte känns relevant eller glöms bort. Om utbildningen kan leda till att fler anställda blir 

positivt inställda till BIM, tror en deltagare (F) också att det själva införandet underlättas. Från 

en intervju lyftes återigen upp vikten av enkelhet för att förändringar ska antas snabbare:  

 
”Är det enkelt och man ser uppenbara fördelar i produktionen, då kommer folk mycket snabbare 

börja arbeta med saker generellt”   

(Deltagare F - Anbudsingenjör) 

 

Synen på projektörernas kunskap är delad, där vissa (bland annat deltagare D) menar att de inte 

har den kunskap eller förståelse som krävs för att projektera 3D-modeller i infrastrukturprojekt. 

Andra deltagare säger att projektörerna har den kunskap som krävs men att de inte får krav 

ställda rätt. Som exempel nämns projektörer av yttre vatten och avlopp som en disciplin vilken 

redan idag kan projektera 3D-modeller och också gör det i vissa projekt. Det bekräftar också 

en projektör som intervjuats i studien. Den projektören tar idag fram modeller i 3D, men när 

dessa ska levereras till produktion görs de om till 2D. En annan konsult (deltagare H) som 

deltagit i studien menar på att konsultföretagen är i framkant vad gäller att möjligheten att 

arbeta och projektera i BIM. Han påstår att de har den största kunskapen för hur olika 
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programvaror ska användas och att de sitter på stor kompetens. Deltagare D och H visar på den 

delade uppfattning som finns om projektörer och deras BIM-kunskaper: 

 
”Det är en okunnighet hos projektörerna.”  

(Deltagare D - Platschef) 

 

”Det är projektörerna som har den största kunskapen om hur man arbetar med och tar fram BIM-

modeller.” 

(Deltagare H – Projektör/Konsult) 

 

Som tidigare nämnt finns det en enighet kring svårigheten för landskapsarkitekterna att 

projektera i 3D och möjligheterna att kombinera modellerna med övriga i ett projekt. De 

intervjuade ser det som en förutsättning att alla modeller i ett projekt, inkluderat de från 

landskapsarkitekternas, är baserade på 3D-modeller. Det kan bättre visualisera 

markförhållanden och ytor, som på en traditionell 2D-ritning är mer svårtolkade, vilket 

deltagare G belyser: 

 
”Det är bättre att redovisa ytor i 3D [Om landskapsarkitekter].” 

(Deltagare G - Projektör) 
 

Förslag som nämns under intervjuerna för att bättre kunna använda BIM är att ha gemensamma 

workshops och utbildningstillfällen med beställare, projektörer och anställda inom NCC. Dessa 

skulle ske innan eller i samband med uppstarten av ett projekt. Det skulle hjälpa att öka 

förståelsen mellan olika aktörer, exempelvis så att projektörer förstår vad som krävs för att en 

mätningstekniker ska kunna använda en modell på bästa sätt, utan att göra större ändringar. För 

en entreprenör skulle det också möjliggöra en bättre kravställning mot projektörerna och öka 

samsynen på vilka handlingar som behöver tas fram. Projektörernas kunskap om hur personal 

arbetar i produktion lyfts fram som något som kan förbättras. Därför föreslås även studiebesök 

på byggarbetsplatser som en del av den gemensamma utbildningen för att projektörer ska få en 

bättre förståelse för hur deras underlag används i praktiken. Enligt en deltagare i studien är den 

nuvarande arbetsbelastningen något som stort påverkar möjligheterna till studiebesök, då andra 

uppdrag vanligtvis får högre prioritet. Inför ett projekt där det bestäms att allting ska projekteras 

i 3D tros workshops och specifika utbildningar också kunna leda till att BIM-användandet 

sprids snabbare över hela projektorganisationen. Deltagare G och C nämnde under intervjuerna 

utbildning och workshops som viktiga aspekter för ett ökat BIM-användande: 
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”Workshop är bra för då får man som projektör mer förståelse för vad ens arbete ska användas 

för.”  

(Deltagare G - Projektör) 

 

“Kör man det projektspecifikt kan man ha utbildning... Det tror jag skulle vara nyckeln att riktigt få 

effekt på det.” 

(Deltagare C - Projekteringsledare) 

 

Beställaren lyfts vidare fram som en viktig drivare för en utökad BIM-användning. Beställaren 

har möjligheten att tidigt i ett projekt – innan en entreprenör som NCC är delaktig – kunna 

besluta om att BIM ska införas och användas i hela projektet över alla faser, oberoende av 

upphandlingsform. Ett tidigt beslut i ett projekt om BIM leder till att alla aktörer i ett projekt 

måste förhålla sig till det. Det är något som faller utanför NCC:s ramar att besluta om och kan 

ha stor påverkan på om BIM används i ett projekt eller inte. Deltagare H tar upp beställarens 

ansvar för en utökad BIM-användning: 

 
”Det är helt rätt att mycket ansvar ligger hos beställaren” 

(Deltagare H – Projektör/Konsult) 
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6 Analys av resultat 
I följande kapitel ställs insamlad empiri i relation till det teoretiska ramverk som använts i 

studien. Med avseende på studiens syfte och det empiriska resultatet har kapitlet delats in olika 

avsnitt. De olika avsnitten representerar huvudkategorier som anses mest relevanta för att 

besvara studiens frågeställning. Kapitlet avslutas med en diskussionsdel som sammanfattar 

nyckelområden vilka identifierats i analysen. 

 

6.1 Definition av BIM 
I linje med vad Vass och Karrbom (2014) fann i sin studie, tyder empirin på att det finns delade 

uppfattningar om vad BIM faktiskt är och hur det skulle kunna användas i 

projektorganisationen. I planering- och projekteringsfasen ses BIM främst som intelligenta 3D-

modeller med smart och specifik information om alla olika ingående objekt. I 

produktionsfasen, å andra sidan, är synen på det endast som 3D-modeller vilka möjliggör 

visualisering, exempelvis vid arbetsberedning. I tidigare studier ses BIM som en teknik vilken 

bland annat kan skapa värde för hela affärsprocessen inom organisationer (Bradley, et al., 

2016) och öka samarbetet inom projekt (Alreshidi, et al., 2017). Litteraturen tenderar alltså att 

framställa tekniken som ett bredare verktyg vilket är applicerbart över ett projekts alla faser, 

snarare än ett hjälpmedel vid särskilda moment. Empirin tyder således på att det finns en 

skillnad mellan vad existerande forskning respektive vad deltagare i studien ser för potential 

med BIM. Det projektfas-specifika tänket var dock i linje med vad Bradley et al. (2016) fann i 

sin studie, nämligen att studerade företag, inom anläggningsbranschen, som valt att använda 

BIM gjort detta med GIS för en praktisk tillämpning inom produktionsfasen. 

Eftersom projekteringsfasen och produktionsfasen skiljer sig markant, i så väl 

arbetsuppgifter som arbetsmiljö, kan en delad uppfattning om BIM förväntas enligt Jacobsson 

och Linderoth (2010), som menar att olika aktörer påverkas av kontextuella sammanhang, och 

därigenom bildar sin uppfattning om teknologin.  Dainty et al (2006) belyser dock hur viktigt 

det är att integrera design- och produktionsprocesser vid ICT-antagande, vilket kan vara 

problematiskt om tillräcklig samsyn kring teknologin saknas. Wikforss och Löfgren (2007) 

argumenterar vidare för att den otillräckliga integrationen är en direkt anledning till att ICT-

användande generellt är lägre i projekt inom byggindustrin än många andra industrier. 

Ett ytterligare tecken på att det finns olika ståndpunkter gällande BIM är hur olika 

aktörer diskuterar användandet av tekniken. I produktionen finns en oro för att ett utökat 

användande av teknologin skulle komplicera snarare än förenkla arbetsuppgifter. Denna oro 
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fanns också av Vass och Karrbom (2014) som skriver att BIM ofta upplevs som ”nytt och 

svårt” och för komplext för att användas i det dagliga arbetet. Davies och Harty (2013) 

argumenterar vidare för att BIM-verktyg endast upplevs användbara då en nära kalibrering med 

nuvarande arbetssätt uppnåtts. Slutligen fann Bosch-Sijtema et al. (2017) en stark korrelation 

mellan användartillfredsställelse relaterat till BIM och upplevd inverkan på utförande av 

arbetsuppgifter. 

På kontoret, å andra sidan, verkar de flesta anse att NCC idag är redo utöka användandet 

av BIM. Här ligger oron snarare kring ökade kostnader under projekteringsfasen och stöd, från 

ledningen, att arbeta med och driva BIM-relaterade frågor. Nordstrand  (2008) menar dock att 

BIM kan möjliggöra att problem upptäcks tidigare i byggprocessen, vilket kan reducera både 

kostnader och tid. Hartmann (2006) argumenterar vidare för att ledningen måste ge stöd till 

alla delar av organisationen för att främja innovationsgraden. 

De skilda tankarna kring BIM tyder på att förståelse för vem eller vilka, inom 

organisationen, som påverkas mest av att BIM används är begränsad. De personer som har 

möjlighet att driva på förändringen behöver inte vara de som påverkas mest under eller efter 

förändringen är genomförd. Från de som ska driva igenom förändringar krävs det alltså en god 

förståelse för hur det kan komma att påverka andra, både inom företaget och externa 

intressenter, exempelvis konsulter. 

Det finns dock också vissa enigheter i hur de olika organisationsdelarna uppfattar BIM. 

I empirin framgår att den absoluta majoriteten ser BIM som 3D-modeller och ett verktyg eller 

hjälpmedel. Enligt den definition Jongeling (2008) framlägger bör det snarare ses som ett 

samlingsbegrepp för information i hela byggprocessen. Barnes (2015) menar att 3D-modeller 

är en grundläggande funktion i BIM och endast ett av de första stegen mot utökat BIM-

användande. Detta stöds också av Wikforss och Löfgren (2007), vilka menar att den starka 

fokusen på de tekniska aspekterna, och därmed en bristande helhetssyn, är en betydande faktor 

för byggindustrins traditionellt låga ICT-antagande. 

 

6.2 Utmaningar med att använda BIM 

Dubois och Gadde (2002) beskriver byggindustrin, med hänsyn till dess platsbaserade natur, 

som en osäker och ständigt föränderlig miljö. Behovet av att göra lokala justeringar för varje 

specifik byggarbetsplats har en central roll i industrins till synes låga innovationsgrad (Dubois 

& Gadde, 2002). Det återspeglas också i empirin, där vissa deltagare antyder att de unika drag 

som finns i varje enskilt projekt gör det svårt att hitta ett mer standardiserat, gemensamt 
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arbetssätt. Varje projektering behöver således, till viss del, anpassas efter aktuellt projekt. 

Osäkerheten kring utförande av projektet gör att det är svårare att på förhand bedöma huruvida 

en ökad investering i projekteringen – vilken utökad BIM-användning sannolikt innebär – är 

lönsamt. I litteraturstudien framkom att många argumenterar för att BIM-användning bör 

anpassas till varje specifikt sammanhang (se exempelvis Dowsett och Harty (2018), Meittinen 

och Paavola (2014)). I en projektorganisation, där varje projekt är unikt, medför detta 

svårigheter med att genomföra implementeringen på ett sådant vis att det kan överföras från 

projekt till projekt. Nära relaterat är ett annat hinder som togs upp av flertalet deltagare. Att 

BIM med största säkerhet vore lönsamt i större infrastrukturprojekt finns det enighet om, men 

på infrastrukturavdelningen i Uppsala är majoriteten av projekten av mindre storlek. Det är helt 

enkelt svårt att veta när, storleksmässigt, BIM blir lönsamt. 

Vissa intervjudeltagare har uttryckt tidspress och ett kostnadsreducerande tänk som ett 

hinder för att använda BIM. Man måste, likt majoriteten av projektintensiva industrier, ta 

hänsyn till beställarens önskemål och betalningsvillighet (Keegan & Turner, 2002). Oavsett 

involveringsgrad från beställarens projektledare, har entreprenören ett distinkt ansvar att såväl 

möta projektets tidsram som att samordna olika aktörer i projektet. Följaktligen antar en 

entreprenör, beroende på upphandlingsform, ett antal ansvarsområden som kännetecknar en 

projektledares. Enligt Keegan och Turner (2002) handlar projektledning traditionellt om att 

reducera kostnader och leverera resultat inom en så sträng tidsram som möjligt, vilket lämnar 

litet utrymme till innovation och förändring av arbetssätt. Det är därför inte svårt att förstå att 

det finns en viss reservation för att experimentera med nya lösningar och teknologier hos en 

entreprenör. Beställarens roll är ytterligare en aspekt som framkommit i intervjuerna. Många 

menar att beställare inte har krav på att BIM ska användas, och i många fall inte heller förstår 

hur BIM skulle vara lönsamt, i projektet. Hur starkt inflytande beställaren anses ha varierar 

från person till person, men det verkar finnas en enighet om att det är betydande. Mycket likt 

det Loosemore och Richard (2015) finner, anses det generellt att beställaren kan både främja 

och förhindra den förändring som krävs för att använda BIM. Just att beställaren inte lämnar 

krav på att BIM ska användas menar många gör att det inte heller finns någon direkt motivation 

att göra det. I linje med det Hartmann (2006) skriver, om att en organisations innovationsgrad 

formas till stor del av externa faktorer, inser vissa således att svårigheterna inte endast finns 

inom organisationens gränser. En annan aspekt för beställaren är den risk de tar då BIM ska 

användas.  
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Kravställningen som, från NCC, delges olika projektörer spelar också en central roll i 

intervjuerna. Bland problemområdena var att NCC inte vet vad de kan förvänta sig av olika 

aktörer, uppföljningen på om kravställningen följts är bristfällig och att kraven inte är 

tillräckligt tydligt definierade för en övergång till projektering i BIM. Gidado (1996) tillskriver 

byggprojektets komplexitet ett antal källor, däribland avsaknad av fullständiga 

bygghandlingar. Får NCC inte all information de behöver från projekteringen leder det till 

extraarbete i produktionen. En annan aspekt som leder till ökad komplexitet är unika 

konstellationer av aktörer i varje nytt projekt (Gidado, 1996). NCC arbetar idag i stor 

utsträckning med samma aktörer från projekt till projekt, men då man – i stor utsträckning – 

upphandlar aktörer baserat på lägsta pris i många fall är det oundvikligt att nya, mindre kända 

tillkommer i vissa delar av projektet. Kravställningen blir då extra viktig, eftersom det är 

genom den NCC visar vad de förväntar sig, och behöver ha levererat för att kunna bygga. 

Wikforss (2008) beskriver vidare hur samarbetssvårigheter i byggprojekt till följd av olika 

aktörers förkunskaper begränsar ICT-användande, vilket blir en tydlig faktor när nya (för NCC) 

aktörer är inblandade i projekten. Den bristande kunskapen om vad olika aktörer faktiskt kan 

leverera försämrar möjligheten att utnyttja kravställningen till dess fulla potential. En intervju 

som genomförts med en konsult tyder på att kompetens att leverera fullständiga underlag finns, 

men det är inte alltid det efterfrågas. 

Empirin tyder vidare på att motivation och entusiasm att utöka BIM-användande inom 

projektorganisationen är delad. I intervjuerna har det antytts att det finns en oro bland de som 

är äldre och har mindre datorvana. Bresnen et al. (2005) diskuterar det kompetensskifte som 

kan uppstå när arbetsmetoder och tekniker förändras. Personer, med många års erfarenhet, som 

tidigare varit i framkant kan då se sig passerade av andra som lyckas anamma det nya 

arbetssättet snabbare. Likt vad som verkar vara fallet på NCC kan dessa personer av den 

anledningen motsätta sig förändringen. Generationsfrågan, som nämnts i intervjuerna, blir 

extra relevant när det handlar om en ny teknologi där äldre ofta har mindre datorvana. Ser man 

BIM som den helhetsprocess vilken Jongeling (2008) rekommenderar, kan en BIM-

implementering ses om en omfattande förändring.  Kanter et al. (1992) menar att en förändring 

i en organisation först kan lyckas när alla parter är med och bidrar till den. Davies och Harty 

(2013) menar även att entusiasm och motstånd i en organisation direkt påverkar både kostnad 

av implementering och antagningsgrad av BIM. I byggindustrin kan detta antas gälla även 

utanför organisationens gränser, då många externa aktörer är med och samverkar i projektets 

alla faser. 



 47 

Flertalet deltagare i studien upplever att det är krångligt att så många olika programvaror 

används. Det är också i linje med vad som nämnts tidigare hur användarvänlighet och enkelhet 

är en viktig aspekt (Davies och Harty, 2013; Vass och Karrbom, 2014; och Bosch-Sijtsema et 

al., 2017, för att nämna några). Att alla olika programvaror inte samspelar tillräckligt är också 

ett bekymmer som uttryckts under intervjuerna. Just interoperabilitet mellan olika program är 

något som Grilo och Jardim-Gonvalves (2010) beskriver som en grundläggande förutsättning 

för potentialen av en ICT ska uppnås, alltså att programvaror är kompatibla med varandra på 

ett enkelt och fungerande sätt. Samtidigt är interoperabilitet sett till BIM-trappan den sista 

nivån som en organisation uppnår när BIM implementeras. Interoperabilitet borde vara en 

aspekt som ökar enkelheten för användarna och gör att färre program, alternativt färre 

integreringsåtgärder, behöver användas under ett projekt. Tushman och Anderson (2004) 

däremot skriver att de digitala verktygen överlag blir allt fler. Sannolikt ökar då risken för 

komplexitet, genom att risken för att olika aktörer i projektet har olika verktyg blir större. 

Risken finns att detta skapar en paradox. Syftet med BIM-implementering är att skapa en högre 

interoperabilitet, men om det innebär att introducera ytterligare digitala verktyg och 

programvaror kan resultatet istället bli det motsatta. 

 

6.3 Förutsättningar för utökat användande av BIM 

Det finns en enighet om att samordningen, mellan aktörer, genom projekten behöver bli bättre 

om BIM-användning ska realiseras. Det skulle minska det gap som idag finns mellan 

projekteringen och produktionen. Blayse och Manley (2004) menar att ett utökat samarbete 

mellan projektets olika aktörer är en nyckel till att förbättra innovationsprocessen i ett projekt. 

De intervjuade tror också att det skulle bidra till en större lagkänsla – att alla arbetar mot samma 

mål, snarare än att olika aktörer endast fokuserar på sin egen del av projektet. I linje med vad 

Yean Yng Ling (2003) argumenterar för, är intervjuobjekten överens om att en stark vilja att 

arbeta som en enhet är en förutsättning för att förändring ska ske. 

Lundvall (2007) argumenterar för att organisatorisk förändring och utbildning är 

viktiga förutsättningar för att omvandla teknisk innovation till ekonomiska resultat inom en 

organisation. I linje med Lundvall (2007) visar empirin tydligt på vikten av utbildning som en 

grundläggande förutsättning för användning av BIM. Bland deltagarna i studien lyfts 

kunskapsbrist fram som en central del bland för de anställda på NCC. Gemensamma 

utbildningar och workshops är förslag som kan öka kunskapsnivån inom projekt och därmed 

även skapa en bättre samsyn mellan aktörer över olika faser. En viktig aspekt i utbildningen, 
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som efterfrågas specifikt av NCC, är att anställda ska lära sig använda aktuella programvaror 

bättre. Ett ytterligare problemområde som skulle kunna förbättras genom utbildningar och 

workshops är förståelsen, vid projektering, för vad som faktiskt behövs i produktionen för att 

kunna arbeta med modellerna. Relaterat till detta pekar många studier på att samarbete mellan 

aktörer i projektet är en viktig faktor för att innovation ska ske och i förlängningen, realiseras 

(Bygballe & Ingemansson, 2014; Ozorhon, 2013; Yean Yng Ling, 2003). Det skulle slutligen 

ge NCC en bättre förståelse för vilken kompetens de olika projektörerna besitter. I 

förlängningen skulle det möjliggöra en bättre kravställning då NCC vet vad som kan, eller inte 

kan, förväntas av varje enskild aktör. 

Bresnen, et al. (2005), menar att det lokala klimatet i en projektorganisation starkt 

influerar hur nya tekniker antas och integreras. Det krävs att den lokala organisationen är 

anpassningsbar och har en bra inställning till den nya teknik eller arbetsmetod som ska införas. 

Det tyder på att NCC:s lokala normer spelar en stor roll och har en stark påverkan på en mer 

utspridd användning av BIM. En positiv inställning och en projektorganisation som ser till att 

förändringen passar in med redan existerande arbetssätt kan göra förändringen mer lyckad. 

Specifikt av Bresnen, et al. (2005) lyfts projektledare fram som pådrivande för framgångsrik 

förändring. Hos en entreprenör, som NCC, är det projekteringsledare som skulle kunna anta 

den rollen i många projekt. De kan under och innan projekteringen av ett projekt driva på för 

ett mer utbrett användande av BIM. Framförallt arbetar de nära projektörer och kan därför 

influera deras arbete. Projekteringsledare är också en av de roller inom organisationen som är 

med och kravställer vid upphandlingen av konsulter. Intervjuer tyder dock på att 

projekteringsledare inte själva kan driva förändringen, utan anser att stöd och riktlinjer behövs 

från högre nivå i företaget. 

Beställarens roll, vilken diskuterats tidigare i analysen, beskrivs ofta i litteraturen som 

drivande vid en utökad användning av BIM. Loosemore och Richard (2015) menar att 

beställaren behöver ta en ledarskapsroll och skapa förutsättningar i projekt för att innovation 

ska främjas. Smith (2014) belyser också beställarens roll och ansvar i att BIM ska användas 

inom projekt på ett mer utbrett sätt. I intervjuerna framgick att beställarna, i många fall, inte 

anses ha förståelse för vilket värde BIM kan skapa. Intervjuerna visade vidare att samtliga 

deltagare direkt såg ett värde i att använda BIM – även om synpunkter på hur, eller när, det 

kunde skapas varierade. Att NCC ser värdet i att använda BIM men, beroende på exempelvis 

upphandlingsform eller projektstorlek, har en begränsad möjlighet att driva en utökad 

användning blir således ett problem att förhålla sig till. Inkludering av beställare i workshops 
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och utbildningar är ett förslag som uppkommit under intervjuerna. Många tror att en ökad 

kunskap hos beställare om hur BIM kan användas är nyckelförutsättning för dess användning, 

då ett krav från denne skulle mer eller mindre tvinga alla aktörer i projektet att anpassa sig och 

utveckla sin användning av teknologin. 

 

6.4 Sammanfattande diskussion 
Från empirin i studien är en viktig aspekt att det finns en enkelhet och fördelar som snabbt går 

att se från den personal som arbetar med nya tekniker och verktyg. Det finns ingen definition 

av den enkelhet som efterfrågas, men det kan tyda på en motvillighet till större förändringar 

och ett önskemål om att de förändringar som görs inte ska vara omfattande. Det blir en 

utmaning för NCC och kan kräva att nya arbetssätt och tekniker som införs ska göras i mindre 

steg och gradvis. Om organisationen mer frekvent ska genomföra mindre förändringar, blir en 

utmaning att varje förändring kan möta motstånd inom organisationen. Samtidigt kan det vara 

den förändringsmetod som passar den lokala projektorganisationen bäst för att öka 

användningen av BIM. 

Om en ökad användning av BIM ska realiseras behöver också kunskapsklyftorna 

tacklas. Det flesta är överens om att det finns en bristande kunskap som begränsar användandet 

av BIM. Det finns dock vissa oklarheter kring var okunskapen ligger. Problemområden som 

pekats ut är bland andra kravställning, användning av olika programvaror och en otillräcklig 

integration mellan projektering och produktion. De varierande svaren tyder på att det finns en 

bristande samsyn på var problemet ligger. En förutsättning för att man ska kunna ta sig an 

kunskapsbristen är att samtliga förstår var den ligger och hur den bör prioriteras. Det kan också 

relateras till den bristande samsynen kring vad BIM är och hur det bör användas i 

organisationen. För att införa ett enhetligt användande bör samtliga involverade ha en 

gemensam förståelse för vad som ska uppnås med teknologin. 

Bradley et al. (2016) fann i sin studie att BIM användandet inom infrastruktur är cirka 

tre år efter det samma inom fastighetsprojekt. Samtliga deltagare från NCC i Uppsala påpekade 

samma sak. På Uppsalakontoret är BIM-användandet inom fastighetsprojekt mer utvecklat och 

det finns där ett mer inarbetat och integrerat arbetssätt med BIM jämfört med infrastruktur. Hur 

många år efter användandet släpar är däremot svårt att bedöma. En kontrasterande syn på 

frågan gavs dock av en person med mer strategisk roll på högre nivå i företaget (deltagare I), 

där denne menade att infrastrukturprojekt inte alls låg bakom fastighetsprojekt i BIM-

användande. Att ta i beaktning här är att deltagare I främst arbetar mot stora projekt, med stora 
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beställare, medan NCC i Uppsala huvudsakligen arbetar mot mindre projekt, med mindre 

beställare. En relevant frågeställning är därför hur projektstorlek och beställarstorlek påverkar 

hur, eller om, BIM används i projektet. 

En annan intressant reflektion rör hur BIM används och i vilka projektskeden det anses 

användbart inom de två olika arbetsområdena. Deltagarna på NCC i Uppsala såg alla mer 

direkta fördelar med BIM i fastighetsbyggen, och menade att det kanske inte är lika användbart 

i infrastrukturprojekt. Deltagare I, å andra sidan, hävdade att det är lika användbart i 

infrastrukturprojekt, men att det kan användas på ett annat sätt. I intervjuerna på NCC i Uppsala 

diskuterades hur integrering av information i olika byggobjekt genom BIM hade uppenbara 

fördelar när det kommer till inköp, montering och förvaltning för fastighetsprojekt, men att det 

inte finns ett lika självklart användningsområde i infrastrukturprojekt. Användningsområdet 

ansågs vara mer väldefinierat när byggprojektet innehåller tydliga byggstenar, så som dörrar 

eller fönster exempelvis. I infrastruktur finns visserligen också byggobjekt, så som rör och 

ledningar, men stor del av arbetet är mätning, utsättning, och markarbete och där ansågs den 

objektspecifika information inte applicerbar. Deltagare I, däremot, argumenterade för att BIM 

är väldigt användbart just i produktionsfasen av ett infrastrukturprojekt, genom framtagning av 

exempelvis schakt- och terrängmodeller. Jacobsson och Linderoth (2010) belyser hur viktigt 

det är att det finns en uppenbar anledning att börja använda en ny teknologi för att den ska ses 

användbar. Baseras uppfattningen om användbarheten av BIM i infrastrukturprojekt på hur det 

används i fastighetsprojekt är kanske inte fördelarna med tekniken lika uppenbara. När 

resultatet från intervjuerna sammanställs är det tydligt att majoriteten av deltagarna använder 

BIM-användande i fastighetsprojekt som referenspunkt för huruvida BIM också skulle kunna 

användas i infrastrukturprojekt. Det är inte helt oväntat då BIM-användandet i just 

fastighetsprojekt på avdelningen i Uppsala otvivelaktigt är mer etablerad. Det är också tydligt 

att potentialen av BIM i litteraturen ofta ställer infrastrukturprojekt i jämförelse med 

fastighetsprojekt. Eftersom utförandet av ett infrastrukturprojekt skiljer sig markant mot 

utförandet av ett fastighetsprojekt, borde kanske – likt det deltagare I påpekar – utvärderingen 

av hur BIM kan användas i de två disciplinerna också särskiljas. Istället för att fråga hur mycket 

infrastruktur ligger bakom fastighetsbyggande i BIM-användning, borde man kanske erkänna 

att det inte nödvändigtvis behöver användas på samma sätt för att anses användbart.  

Att fördelarna är mer uppenbara i fastighetsprojekt kan också vara en anledning till att 

beställare ställer krav på BIM i fastighetsprojekt i större utsträckning än infrastrukturprojekt. 

Som nämnts tidigare har BIM en tydlig roll i de inledande skedena av ett fastighetsprojekt. Då 
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beställare är mest involverade i tidiga skeden av projekt, kan det var en ytterligare förklaring 

för varför beställare är, generellt, mer mån om att ställa krav på att BIM används i 

fastighetsprojekt. Givet tanken att BIM är mer användbart i produktionsfasen av ett 

infrastrukturprojekt, är det rimligt att beställare inte sätter hög prioritet på att teknologin 

används, då dennes roll i det skedet är väldigt begränsad, eller obefintlig. Slutligen ger 

möjligheten att visa en fastighet för en potentiell kund redan innan bygget har påbörjats en 

tydlig fördel ur beställarens perspektiv. 
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7 Slutsatser 
I följande kapitel presenteras de slutsatser som dragits med avseende på studiens frågeställning 

och syfte. Vidare diskuteras potentiella implikationer av resultatet – praktiska så väl som 

akademiska, följt av studiens begränsningar och förslag på fortsatt forskning. Kapitlet avslutas 

med en etisk reflektion. 

 

7.1 Återkoppling mot frågeställning 
 

I. Vilka faktorer är mest betydande vid implementering av BIM hos en svensk 

entreprenör och mer specifikt i dess projektorganisation i infrastruktursektorn? 

 

Studiens resultat indikerar ett antal faktorer som kan anses vara mest betydande om ett utökat 

BIM-användande ska uppnås. Generellt bör angreppssättet och målsättningen för förändringen 

vara anpassade efter lokala normer och arbetssätt då många deltagare i studien uttryckt en oro 

för ökad komplexitet som följd av förändringsprocessen. Det finns därtill ett antal mer specifika 

faktorer som bör tas i åtanke, vilka följer nedan utan inbördes ordning: 

• En tillförordnad person som driver förändringen mot ett utökat BIM-användande, 

förslagsvis en projekteringsledare. Projektorganisationer inom infrastruktur tenderar att 

vara decentraliserade när de tillhör en större organisation. Det är därför viktigt att det 

finns (åtminstone) en individ på lokal nivå med mandat och stöd för att driva 

digitaliserings- och förändringsprocesser; 

• Integration och samförståelse mellan projektering och produktion om hur BIM ska 

användas samt hur man uppnår detta. Det måste en samsyn om hur teknologin ämnas 

användas i projektorganisation för att alla ska kunna arbeta mot samma mål. Det måste 

vidare finnas en samsyn kring vad respektive projektdel behöver för att detta ska kunna 

realiseras, exempelvis vilken information produktionspersonalen behöver integrerad i 

underlaget som tas fram i projekteringen; 

• En noggrant utarbetad kravställnings- och uppföljningsprocess. Det är viktigt att 

entreprenören är tydlig mot konsulter vad dessa förväntas leverera i 

projekteringsstadiet. Det är lika viktigt att entreprenören sedan följer upp och 

säkerställer att just detta levererats; 

• En genomgående kunskap hos alla projektdelar om hur olika programvaror används är 

grundläggande om teknologin ska kunna användas. 
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II. Hur anser centrala aktörer i infrastruktursektorn att BIM kan appliceras på 

infrastrukturprojekt? 

 

Det framgår att samtliga studiedeltagare ser fördelar med att använda BIM i 

infrastrukturprojekt. Den största potentialen anses ligga i produktionsfasen, där korrekt 

framtagna modeller inte behöver omarbetas av mätningstekniker. Främst nämns möjligheterna 

för mer exakta mängdberäkningar vid schaktning och 3D-visualisering vid arbetsberedning. 

Deltagarna ser däremot inte några större fördelar med den objektspecifika informationen, 

vilken framhålls som en av de största fördelarna med BIM vid fastighetsbyggen. Det finns 

således en betydande skillnad i hur BIM anses mest användbart i infrastrukturprojekt jämfört 

med fastighetsprojekt. 

 

7.2 Praktiska implikationer 
Betydelsen för industrin om BIM används i större utsträckning är svår att förutspå. Det finns 

dock en del potentiella effekter som kan ske rent praktiskt om användningen av BIM ökar.  

Flera större beställare (exempelvis Trafikverket och Stockholms stad) är idag med och driver 

på användandet av BIM inom infrastruktursektorn. Studiens resultat tyder på att det finns 

delade meningar om orsakerna till att mindre beställare inte i samma utsträckning ställer krav 

på BIM vid upphandlingar. Kunskapen kring vad BIM kan tillföra resultatet av ett projekt 

nämns som en stor anledning. Projektets omfattning (både sett till värde och antal aktörer) samt 

projekttyp är ytterligare två. Om stora entreprenörer, som NCC, arbetar mer genomgående med 

BIM i sina projekt och blir tydligare med information till mindre beställare om fördelarna med 

BIM, kan det få större effekt. För att detta ska nå ut till lokala projektorganisationer behöver 

krav sannolikt ställas på central nivå, vilka sedan följs upp på ett effektivt sätt. Att ställa krav 

från beställarens sida blir då sannolikt vanligare. Sannolikt kan det påverka både upphandling 

och utförandet av ett projekt – då beställaren enligt resultatet har en stor påverkan för hur och 

om BIM används i projekt. 

Blir krav om BIM från beställare vanligare kan det medföra en förändring kring 

industrins konkurrensfördelar. Beroende kompetens- och utrustningsgrad behöver aktörer som 

vill vara med och konkurrera om uppdrag göra investeringar, i så väl hårdvara (exempelvis 

datorer), mjukvara (exempelvis BIM-kompatibla programvaror) och utbildning av personal. 

Stora investeringar kan göra att mindre aktörer blir lidande. Å andra sidan kan större 
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organisationer inte ställa om och förändra arbetssätt lika snabbt som mindre organisationer.  

BIM kommer med största säkerhet att fortsätta utvecklas och förändras, vilket kan betyda att 

en organisations förmåga att ständigt anpassa sig kan bli en viktig konkurrenskraft. Samtidigt 

blir det sannolikt svårare för nya aktörer (som inte besitter BIM-kompetens) att slå sig in på 

marknaden 

Vidare kan ett utökat BIM användande med tiden skapa ett mer hållbart byggande. För 

de organisationer som framgångsrikt använder teknologin kan det innebär en ökad 

produktivitet och lönsamhet, exempelvis genom mer effektivt byggande med kortare 

produktionstider. Digitala modeller kan också skapa förutsättningar att i framtiden addera fler 

aspekter som möjliggör bättre analys av olika alternativ som ett projekt ställs inför, och således 

bättre beslutstagande och mer hållbar riskhantering.  

Slutligen kan det också medföra ett skifte i den kompetens som eftersöks hos anställda. 

Personal i produktionen, exempelvis mätningstekniker, behöver ha kunskap i olika digitala 

verktyg, vilket kan innebära att den praktiska sakkunskap och erfarenhet vilken värderas högt 

idag anses mindre viktig. Det kan, i kombination med det generationsskifte som just nu sker, 

sätta prägel på rekryteringsprocessen i industrin i framtiden – ett ökat BIM-användande kan 

ställa större krav på de som träder in i industrin med på avseende utbildning och datorvana.  

 

7.3 Akademiskt bidrag 
Mycket tyder på att majoriteten – i litteraturen så väl som deltagare i studien – anser att BIM 

både är mer etablerat och mer lämpat för fastighetsprojekt än för infrastrukturprojekt. Många 

studier drar därtill slutsatsen att BIM-användandet i fastighetsprojekt ligger flertalet år före. 

Det finns dock studier som belyser hur BIM fördelaktigt kan användas inom infrastruktur. 

Vidare ser samtliga deltagare i studien tydliga fördelar med tekniken relaterat till 

infrastrukturprojekt. En deltagare, med en mer övergripande roll inom NCC, menade dessutom 

att BIM-användande i infrastruktur inte alls ligger efter, utan att det endast är annorlunda – den 

största potentialen finns i andra faser av projektet jämfört med fastighetsbyggen.  

Eftersom infrastrukturprojekt skiljer sig från fastighetsprojekt, borde rimligen 

utvärderingen av hur BIM kan användas också göra det. För att skapa en objektiv bild om hur 

BIM bäst kan användas inom infrastrukturprojekt bör jämförelsen med fastighetsprojekt 

lämnas utanför. Det finns en tydlig indikation på att deltagarna i studien, som arbetar i 

infrastrukturprojekt, använder BIM-användande i fastighetsprojekt som referenspunkt när de 

reflekterar över det samma för infrastruktur. BIM tycks vara ett uttryck som, för många, ligger 
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djupt förankrat i fastighetsbyggande. Det finns dessutom många spridda definitioner för vad 

BIM i realiteten är. Det finns därför anledning att undersöka om det är möjligt att skapa en 

formulering som lättare kan associeras till infrastrukturprojekt. Slutligen var det en deltagare 

som ifrågasatte helheten av BIM som koncept i relation till infrastruktur  

 
”Om det [BIM] har så stor potential, varför har man inte lyckats använda det i större utsträckning?”  

 

Det är kanske ett ytterligare tecken på att det finns anledning att ifrågasätta om definitionen av 

BIM för infrastruktur borde vara den samma som för fastighetsbyggen. 

 

7.4 Studiens begränsningar och förslag på fortsatt forskning 
Det finns ett antal faktorer som begränsar studiens möjlighet till generalisering. Fallstudiens 

natur förhindrar i stor utsträckning att generalisande slutsatser dras från det specifika fallet. 

Studien har vidare endast undersökt en entreprenörs projektorganisation och ett fåtal externa 

aktörer. Det har varit tydligt i studien att beställaren spelar stor roll för en ökad BIM 

användning, men beställarens perspektiv har inte undersökts. 

Framtida forskning som studerar användning av BIM inom infrastruktursektorn skulle 

kunna undersöka mer specifikt vilka faktiska fördelar BIM, i praktiken, kan skapa i olika 

skeden av ett infrastrukturprojekt och vilka som kan få mest värde av det. Det kan då tas upp 

och undersökas från flera entreprenörers perspektiv och från projektorganisationer där 

erfarenhet finns från att arbeta med BIM inom infrastruktur. Det har varit tydligt i resultatet att 

ett projekts storlek påverkar viljan och möjligheten att arbeta med BIM. Framtida studier skulle 

vidare kunna undersöka hur storleken av ett projekt inom infrastruktursektorn – sett till budget 

– påverkar användning av BIM i ett projekt, exempelvis undersöka om de ekonomiska 

effekterna blir mer märkbara när budgeten är större. Beställarens roll i användningen av BIM 

inom infrastrukturprojekt är en aspekt som i framtida forskning skulle vara intressant att 

undersöka vidare. Det har framgått att vissa beställare (exempelvis Trafikverket) ställer krav 

på användning av BIM i samtliga projekt och andra beställare inte har de kraven vid 

upphandlingar inom infrastruktur. Det finns vidare indikationer på att framtida forskning på 

BIM:s potential i infrastruktur inte bör använda den samma i fastighetsbyggande som direkt 

referenspunkt. 
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7.5 Etisk reflektion 
Denna studie bidrar till en ökad förståelse för det arbete som krävs för att använda BIM hos 

en entreprenörs projektorganisation inom infrastruktur. 

Ett utökat användande av BIM kan på sikt leda till ett mer hållbart byggande och driva 

på utvecklingen av industrin. Hållbarheten kan ses bland annat genom en ökad produktivitet 

och minskat stillestånd i produktionen. Med en bättre design och förbättrad projektering genom 

BIM i tidigare stadier i byggprocessen kan felbyggnation undvikas, vilket kan minska 

transporter till byggarbetsplatser och användning av material. Det kan resultera i ekonomiska 

fördelar, mindre påverkan på miljön och snabbare byggtider. Det kommer dock – vilket har 

belysts i denna studie – finnas hinder innan alla fördelar som tillskrivits BIM kan realiseras.  

Under intervjuerna har en fördel med BIM under produktionsfasen av ett projekt tagits 

upp, vilken är att genomföra arbetsberedningar med personal innan ett kritiskt eller riskabelt 

moment ska utföras. Med BIM kan en bättre förståelse för momentet skapas bland personalen, 

då 3D-modeller ger en bättre bild av ett moment jämfört med traditionella ritningar. Det kan 

vid en arbetsberedning öka medvetenheten om de potentiella risker som kan associeras med 

utförandet av ett moment. Med BIM finns således möjligheten att förbättra arbetsmiljön och 

säkerheten på arbetsplatser. Byggindustrin är en av de branscher som är mest utsatta för skador 

och dödsfall. Säkra arbetsplatser där personal inte riskerar att skada sig blir en viktigare aspekt 

och prioriteras allt mer av företag och myndigheter. En utökad användning av BIM som följd 

av denna studie kan potentiellt resultera i ett ökat säkerhetstänk som kan leda till färre olyckor 

och bättre arbetsförhållanden. 
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Bilaga A – Intervjuguide 
 
(1)  Erfarenhet och bakgrund hos den intervjuade personen:   

o Hur många års erfarenhet har du inom branschen?  

o Baserat på din erfarenhet, vilket typ av projekt är du oftast involverad i?  

§ Vilken fas av projektet?  

  
(2)  Förståelse och uppfattning om BIM:  

o Baserat på din erfarenhet, kan du beskriva vad BIM är?  

o Hur är din erfarenhet av att arbeta med BIM?  

o Vilka BIM-verktyg eller system har du använt och/eller sett användas av andra?  

o Hur är din bild av hur BIM skulle kunna användas inom organisationen? Ser man alla 
fördelar med tekniken?  

  
(3)  Utmaningar med att använda BIM:  

o Varför används inte BIM idag inom NCC/inom ditt företag?  

o Finns det någon huvudsaklig anledning till att BIM inte används?  

§ Hur går diskussionerna kring ett eventuellt använde av BIM innan ett projekt drar 
igång?  

o Vad tror du är utmaningarna med att använda BIM?  

o Vilket ansvar har NCC för fler aktörer ska använda BIM i ett projekt?  

o Varför tror du att BIM användandet ligger efter inom infrastruktur jämfört med 
t.ex. building?  

o Vem anser du ha störst inflytande i den lokala organisationen för att BIM ska 
användas mer?  

§ Vem i projektet har störst inflytande?  

o Vilken mognad har NCC idag för att använda sig av BIM? (inom infrastruktur)  

o Vad är skillnaden med total/generalentreprenad i användandet av BIM? Finns det 
möjligheter att använda BIM mer trots att det är en generalentreprenad?  

o Tror du att BIM bäst implementeras från projektorganisationer och upp i företaget 
(Bottom-up) eller bestäms från högre nivåer och sedan implementeras i 
projektorganisationer (Top-down)?  

o Hur kan erfarenheten från ett projekt som använder BIM föras över till nästa projekt 
inom organisationen?  

  
(4)  Visioner och framtida bedömning av BIM implementation:   



 ii 

o Hur tror du att BIM kan öka kvaliteten överlag genom hela byggprocessen?  

§ Finns det något som skulle bli försämra kvaliteten genom att använda BIM?  

o Om du skulle uppskatta, hur stor del av företag inom infrastruktur använder idag BIM 
i sina projekt?  

o Vilken typ av stödskulle du vilja att organisationen ska få i närtid (6–12 mån) för att 
man ska börja med att använda BIM i kommande projekt?  

o Vad tror ni att BIM kan skapa för värde i projekten och i de olika faserna?  

§ Gemensamt med andra aktörer i projektet?  

 
 

 


