
 
 

 



i 
 

 

 

 

 

BIM I PRODUKTION 

En undersökning om hur BIM kan implementeras  

i produktion. 
 

Lisa Håkansson 

Julia Dannfors 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik 

Uppsala Universitet 2019     

     

 



ii 
 

Detta examensarbete är framställt vid institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik  

Uppsala Universitet, Box 337, 751 05 Uppsala  

ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2019/002-SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright© Julia Dannfors och Lisa Håkansson 

Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik  

Uppsala universitet 2019  

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



iv 
 

Sammanfattning 
Syftet med arbetet är att undersöka hur BIM kan implementeras i byggbranschen på ett bra 

och smidigt sätt ute i produktion. Detta ger NCC ett underlag för hur de ska gå tillväga för att 

denna process ska gå så lätt och smidigt som möjligt men också för att minska risken att fokus 

hamnar på fel ställe och att implementeringen utförs på ett sådant sätt att personalen blir mer 

negativa mot digitala hjälpmedel i produktionen. 

 

Då yrkesarbetarna är de som hittills jobbat minst med digitala hjälpmedel har störst vikt lagts 

vid att undersöka hur implementeringen kommer att påverka dem och hur man ska göra för att 

få med dem i denna förändring.  

 

BIM, Building Information Modeling, är egentligen byggbranschens digitalisering. Det 

bygger på att projekteringen utförs i 3D och sedan byggs modellen på med information som 

gör att arbetet kan effektiviseras och göras smidigare. Det går till exempel att rita upp hur 

väggarna är uppbyggda i skikt för att underlätta för kalkylatorn vid upphandlingar med 

underentreprenörer men också i produktion vid beställning av material. Detta minimerar 

dubbeljobb och effektiviserar produktionen. I projekteringen används det bland annat vid 

kollisionskontroller där olika discipliners modeller läggs ihop för att se om installationerna 

krockar någonstans. I förvaltning kan det användas genom att produkterna som använts läggs 

in i modellen, till exempel vilken armatur, för att sedan lätt kunna hitta den informationen när 

armaturen senare behöver bytas ut.  

 

Det pratas ofta om att BIM är dyrt och det stämmer att det blir en högre kostnad i början av 

projekten. Däremot sparas tid och pengar i produktion och förvaltning. Fel som tidigare har 

upptäckts i produktion och har behövt lösas på plats så gott som försvinner. 

 

Genom att intervjua personer som börjat använda sig av BIM i produktion har upptäckten 

gjorts att det finns bra och lätthanterliga program som underlättar och effektiviserar vissa 

delar av produktionen. Två av dessa program som används på NCC idag är Bluebeam och 

Dalux. Bluebeam används som dokumenthantering där länkar mellan olika ritningar gör att 

det går snabbt och enkelt att hoppa mellan ritningar. Dalux är ett lättanvändligt program där 

du kan se projektet i 2D och 3D samtidigt vilket ger en lättare förståelse för vad som ska 

byggas genom att du kan gå omkring i projektet i 3D. Dalux har även en gratis app som alla 

yrkesarbetare skulle kunna använda för att öka förståelsen av vad dom bygger vilket skulle 

kunna göra att frågorna till arbetsledningen skulle minska. Ett problem är då hur man ska lösa 

det med mobiler och surfplattor till alla, om man inte får använda sin egen eller äger någon 

privat. Ett annat problem med digitaliseringen är att hårdvarorna är väldigt ömtåliga och ska 

användas i en hård miljö samt så har internet en tendens att krascha med jämna mellanrum 

vilket gör att man alltid måste ha en backup av de aktuella ritningarna och modellerna. 

 

En annan fråga är hur man ska få alla att använda sig av de digitala verktygen. Här är de som 

intervjuats överens om att det med största sannolikhet handlar om hur intresserad man är av 

teknik och att det är en generationsfråga. De menar att det med generationsskiftet kommer bli 

lättare att implementera BIM i yrkesarbetarnas arbete.  

 

För att implementera BIM i produktion på ett så bra och smidigt sätt som möjligt bör 

ordentliga utbildningar av platsledning och yrkesarbetarna genomföras för att sprida 

kunskapen om vilka möjligheter som finns inom företaget men också för att ge personalen en 

bra grund så att de känner sig säkra i programmen när de ska börja användas. Det kan öka 
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intresset även hos de som varit negativt inställda från början. Yrkesarbetarna bör använda 

programmen som visuell hjälp genom att gå omkring i 3D modellen och för att snabbare 

kunna navigera sig mellan olika ritningar genom länkar. Arbetsledarna kan ha en högre 

svårighetsgrad med fler funktioner, bland annat olika lager och möjligheten att uppdatera 

ritningar och modeller.  
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Förord 

Digitalisering och framförallt BIM är ett stort samtalsämne i byggbranschen just nu. Med 

hjälp av NCC har det undersökts hur BIM på ett bra sätt ska kunna implementeras i 

produktion. Detta arbete har gjorts som ett avslut av studierna till högskoleingenjör i 

byggteknik vid Uppsala Universitet.  

 

För att göra detta examensarbete möjligt tackas Henrik Martinell, handledare, på NCC för 

hjälp med information om vilka i företaget som kan vara bra att prata med. Ett stort tack riktas 

också till de personer som ställt upp på intervjuer under arbetets gång. Utan er input hade 

detta aldrig gått. Avslutningsvis ett stort tack till vår ämnesgranskare Ahmadreza Roozbeh 

som gett oss värdefull feedback under resans gång.  
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1. INLEDNING 

I kapitlet redovisas en kort bakgrund av ämnet, vilket syfte och mål som funnits med arbetet 

och vilka frågeställningar som använts under arbetet. Dessutom nämns vilka avgränsningar 

som gjorts. 

1.1 Bakgrund 

BIM, Building Information Model, är något som används mer och mer inom byggsektorn och 

är ett sätt att samla all information i ett projekt på samma ställe. Det är ett bra hjälpmedel till 

exempel under samordning mellan olika konsulter för att se om olika installationer krockar. 

Ett annat exempel är om arkitekten projekterat in uppbyggnaden av t.ex. väggar i modellen så 

kan både kalkyl och mängdning i produktion effektiviseras då det bara är att plocka 

informationen direkt från modellen. Detta gör att dubbeljobb inom olika delar av processen 

kan minskas. Efter att projektet är klart kan modellen lämnas över till de som ska förvalta 

byggnaden vilket gör att de vet precis hur det är byggt och hur komponenter är uppbyggda, 

vilket underlättar när något går sönder eller om något måste justeras. Här skulle man kunna 

bygga på modellen med t.ex. vilka modeller armaturer och vattenlås har om det inte redan 

finns i modellen vilket underlättar vid underhåll. 
 

En svårighet kan vara att få in all information i modellen som passar alla delar av processen 

utan att modellen blir alldeles för stor och svår att hantera. Med anledning av detta kan det 

vara bra om man anpassar modellen till de olika delarna av processen med informationen som 

är relevant just där, men som saknar irrelevant information som bara tar onödig plats.  
 

Som tidigare nämnts används BIM i projektering och förvaltning i dagsläget men det har inte 

riktigt etablerat sig i produktion än. Då det är ett bra verktyg med egenskaper som gör 

processer effektivare och ger en högre kvalitet vore det bra att detta implementeras även i 

produktionen. Dels för att minska på dubbeljobb men också för att kunna ta snabbare beslut.  

I denna rapport utreds därför hur man ska få ut detta i produktion på ett bra sätt som gör att 

det kommer att användas.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta projekt är att undersöka hur man på bästa sätt kan implementera BIM i 

produktion. Vilken information som kan vara bra att ha tillgång till i produktion och hur 

modellen ska utformas för att den ska vara tillräckligt lätt och smidig att använda för alla.  
 

Målet är att skapa ett underlag för hur företaget kan jobba för att implementeringen av BIM i 

produktionen ska gå så lätt och smidigt som möjligt. Detta för att minska risken att fokus 

hamnar på fel ställe eller att det utförs på ett sådant sätt att ingen kommer att använda sig av 

de digitala hjälpmedlen. 

1.3 Frågeställning 

Vår huvudfrågeställning är hur man på ett bra sätt ska implementera BIM i produktion. För att 

komma fram till det har följande frågeställningar använts som grund vid utformning av 

intervjufrågor.  
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Vilken information behövs ute i produktion? 

Hur får vi personerna i produktion att använda sig av det eventuella hjälpmedlet? 

Kan/ vill större ansvar till yrkesarbetarna släppas?  

1.4 Avgränsningar 

BIM har flera olika betydelser. Rapporten fokuserar på Building Information Model som är 

förhållningssättet hur man tillämpar digitaliseringen av byggprocessen. Det som utgår är 

Building Information Modelling, den typ av BIM som skapar själva modellen, samt Building 

Information Management som handlar om hantering och uppdatering av datan i modellen. 
 

VR (Virtual Design) teknik har börjat användas i byggbranschen för att underlätta förståelsen 

av vad som ska byggas. Detta skulle kunna vara ett hjälpmedel att koppla ihop med BIM men 

detta har valts att inte diskuteras i rapporten. 
 

Då yrkesarbetare hittills inte jobbat alls med digitala hjälpmedel i sitt dagliga arbete har mest 

vikt lagts på att undersöka hur implementeringen av BIM kommer att påverka dem. Då de har 

minst erfarenhet av digitala hjälpmedel i produktion är de också de som lägger grunden för 

hur svårt ett program kan vara för att de ska kunna och vilja använda det. Detta gör att fokus i 

rapporten legat på yrkesarbetare och inte resterande del av produktionen.   
 

  



3 
 

2. TEORI 
Kapitlet presenterar den teori som tagits fram under den litteraturstudie som genomförts. Dels 

behandlas vad BIM är och hur det används idag, men också vilka program som produktionen 

använder i dagsläget.  

2.1 Vad är BIM 

Byggbranschen är mitt i en digitalisering av sitt arbetssätt. Det finns stor potential med denna 

utveckling som höjer kvaliteten på projekteringen och minskar kostnader ute i produktion. 

Genom att arbeta med BIM jobbas det med ett obrutet informationsflöde som används under 

hela projektet ända från idé till förvaltning. Att använda information på detta sätt gör det 

enkelt att plocka ut relevant information till rätt person på rätt tid. [1]  

 

BIM står för Building Information Model och är förhållningssättet till digitaliseringen av 

byggprocessen. 2002 var det Autodesk, ett programföretag, som kom upp med idén att 

byggprocessen skulle vara obruten hela vägen från idé till rivning. BIM ska alltså bestå av 

information som ska kunna användas i alla processens steg. I figur 1 ses BIM-cirkeln som 

visar hur information bildar en obruten cirkel genom en byggnads livscykel. Från nybyggnad 

till förvaltning och sedan antingen ombyggnation eller rivning. Figuren visar tydligt hur all 

information samlas på samma ställe även om det är förstudien, prefab, kalkyl eller 

förvaltning. [1]  

 

 
Figur 1. BIM-cirkeln visar hur information samlas i ett obrutet flöde genom hela byggnadens 

livscykel. [1] 
 

För att använda en BIM-modell ritas systemet, det som ska produceras, upp i en 

tredimensionell modell och ur denna kan sedan de ritningar och handlingar projektet behöver 

tas ut. För att kunna ingå i modellen behöver de olika projektörerna använda BIM-kompatibla 

program. Exempel på dessa är AutoCAD och Revit. Dessa innehåller objekt som innehåller 

beskrivningar och egenskaper hos olika komponenter. Att använda ett verktyg som detta gör 

att överensstämmelsen mellan olika projektörer blir säkrare och mer noggranna. Det är en 

automatisk uppdatering och det leder till att småmissar där ändringar ej kommit in i tid 

elimineras. Då modellen projekterats med rätt och tillräcklig information kan även mängder 

tas ut ur modellen, vilket underlättar kalkyleringen. [1]  
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2.2 Hur används BIM idag 

Genom att använda ett modernt informationsutbyte i byggprocessen är det lätt att byta och 

dela kompetens, handlingar och modeller. [2] Samspelet mellan projektering, produktion och 

leverantörer förbättras när alla komponenter för hela byggskedet läggs ihop vilket leder till att 

respektive aktör enkelt kan plocka ut den information som är relevant för denne. [3]  
 

Entreprenören kan genom modellen planera arbetet på byggarbetsplatsen. Prognoser och 

kalkyler blir enklare att ta fram och mer tillförlitliga när information om komponenterna redan 

finns inlagda i modellen [4] Modellen uppdateras under hela projektets gång och kan även 

innehålla egenkontroller och erfarenhetsåterföring. [2] En sådan innehållsrik, och under 

projektet uppdaterad, modell kan sedan föras över till fastighetsförvaltaren där det med hjälp 

av tekniska hjälpmedel framgår hur väggarna är uppbyggda, vart i undertaket ledningarna går 

och vilken modell eller sort av varje komponent i byggnaden det är. [5] 

2.2.1 Projektering 

Genom att tidigt koppla ihop verktyg är det möjligt att redan tidigt i projektet kunna göra 

simuleringar och analyser av projektet. Det leder till att studier av kostnader eller 

exploateringstal kan utföras tidigt då de ofta är en central del av projektet. [1] Dessutom kan 

dessa analyser enkelt få fram energiprestandan på den tänkta designen av objektet, 

hållbarheten samt om byggnaden klarar av den tänkta certifieringen. Att i tidigt skede och på 

ett noggrant men snabbt sätt kunna undersöka en byggnads prestanda är en stor tillgång i 

projekteringen. [6] 
 

En fördel med att använda BIM som projekteringsmetod är att det som skapas och de 

förändringar som görs i modellen blir synliga i alla handlingar. En vanligt kommande åsikt är 

att det blir dyrare när projektet använder BIM som verktyg. Dock är det mer troligt att det blir 

billigare då handlingarna kan analyseras smidigare och fel upptäcks tidigare. För att kunna 

jobba med BIM krävs mycket tid och resurser redan från början i de tidiga skedena av 

projekteringen. Fler stora aktörer i Sverige har börjat ställa krav på att ha en BIM-modell i 

projektet. Bland andra Trafikverket, Akademiska Hus och Vasakronan. [1] 
 

Att redan i projekteringsstadiet ta hjälp av BIM har många fördelar. Som ett exempel används 

laserteknik för att ta fram markförhållanden innan projekteringen börjar vilket gör det enklare 

att kalkylera, mängda och på så vis spara pengar och tid. Att allt är samlat på samma ställe gör 

det enkelt för projekteringen att ta vara på varandras krav och samordningen kan 

effektiviseras. [2] Med hjälp av en modell i projekteringen hittas kollisioner mellan olika 

komponenter i tid och sparar både tid och pengar.[4] Visualisering av byggnaden gör att alla i 

projektet vet vad som ska göras och oklarheter om hur slutprodukten kommer att se ut 

försvinner. [3] 

2.2.2 Kalkyl 

Genom att BIM-projektera ett projekt kan kalkyler göras på exakt det som modellen är 

uppbyggd av vilket resulterar i en mängdning och kalkylering av hög noggrannhet. [4]  

2.2.3 Preproduktion 

Att använda en BIM-modell redan från start kan underlätta för produktionen. I modellen går 

det att lösa både tid- och logistikplanering, vilka delar som prefabriceras och vart lossning 
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sker under vilka tider. Att reda ut dessa problem redan i projekteringen är något som gynnar 

produktionen enormt. [4] 

2.2.4 Entreprenad 

I produktion tillämpas 3D som ger personalen ute i produktion en förståelse för vad de 

bygger. Detta leder till att det går att eliminera fel i montage som uppstår till följd av 

missförstånd. [1] I dagsläget används pappersritningar ute på bygget vilket är en osäkerhet 

jämfört med informationen i en modell då ritningarna under byggets gång revideras. Det finns 

dessutom olika program att jobba i kontra att använda ute på byggarbetsplatsen vilket ger 

möjligheter till att hitta ett alternativ som passar projektet bäst. Att använda en modell ute på 

bygget leder till att det går att korta ner beslutstiderna vilket är till stor nytta för att hinna klart 

i tid. [5] 

2.2.5 Förvaltning 

Stora vinster finns att hämta av att använda BIM i förvaltningen. Figur 2 illustrerar hur 

förvaltningen har nytta utav den digitala informationen som finns från projekteringen och vad 

som enkelt kan återanvändas. Allt från hur lokalvården bör utformas utifrån materialval till 

driften och produktspecifikationer. [1] ICA fastigheter har börjat jobba med modeller i 

förvaltningen vilket gör arbetet lättare för fastighetsförvaltaren. Genom dessa modeller kan 

förvaltaren klicka sig in på en viss armatur och samtidigt länkas till återförsäljarens sida, ett 

mycket tidseffektivt arbetssätt. Dessutom kan förvaltaren läsa av el- och energiförbrukning 

via modellen och sätta det i förhållande med fastighetens krav vilket även det är tidseffektivt. 

(Föreläsning, J Stenberg, 2019-2-11) 

 

 
Figur 2. Illustration av hur förvaltningen drar nytta av den framtagna digitala informationen 

från projekteringen. [1] 

2.2.6 Rivning/Återvinning 

Modellen innehåller information om till exempel material och hur dessa ska hanteras gällande 

miljö. Att använda modellen gör att återvinning, eller återanvändning, av material sker på ett 

bra och rätt sätt. [1]  
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2.2.7 Sekretess 

En BIM-modell kan ha delar eller vissa objekt som är sekretessbelagda som exempel ett visst 

sorts larm eller en sensor i väggen. BIM-samordnaren ser till att dela upp projektmodellen så 

att behörigheter hamnar rätt. [1] 

2.3 Utveckling 

Utvecklingen av BIM-modellerna betyder mer intelligenta 3D-modeller. Det ger en möjlighet 

i produktionen att kunna ta del av olika komponenters tekniska egenskaper och titta på 

monteringsanvisningar inför kommande moment. Förekommer oklarheter under byggskedet 

kan modellen användas för visualisering och rumsuppskattning. [3] För tydligare bild av hur 

byggnaden ska se ut och en mer detaljerad modell har fler och fler leverantörer anslutit sig till 

BIMobject där det finns nedladdningsbara komponenter till ritprogram såsom Revit eller 

AutoCAD. [1] Här finns till exempel Ballingslövs produkter [7], Daloc [8], Weber [9] och 

Gyproc [10]. Ju mer detaljerad och innehållsrik modellen som används i projektet är desto 

större möjligheter ges att i slutskedet av projektet kunna jämföra den faktiska produkten mot 

modellen. Modellen kan användas genom att hålla upp en surfplatta framför det faktiska 

utförandet och på så vis jämföras så att placering och utförande stämmer överens med faktiska 

handlingar. [2] 
 

En ytterligare förutsättning för BIM att utvecklas är att cloudfunktionaliteten förbättras. Det 

leder till att modellerna kan användas över internet och på telefoner och surfplattor vilket gör 

det möjligt att förbättra samarbetet mellan olika aktörer redan från start. En följd av det mer 

lättillgängliga verktyget leder till en större förståelse för BIM och vad det verkligen kan 

tillföra och innebära i projektet. [1] 

2.4 Tillgängliga program inom produktion 

Det finns flera program som används inom produktion för att jobba digitalt. Nedan nämns 

Bluebeam och Dalux som används på NCC. 

2.4.1 Bluebeam 

Bluebeam revu är ett markerings- och redigeringsprogram som används av arkitekter, 

ingenjörer, entreprenörer, underentreprenörer, kalkylatorer och platschefer för att effektivisera 

arbetet och underlätta samarbetet i processen. [11] Detta görs bland annat genom att det går 

att skapa ett projekt i Bluebeam där alla mappar och filer finns samlade så att alla i projektet 

kommer åt dem. Dessutom kan samgranskning av ritningar underlättas genom att alla kan 

sitta i samma ritning och göra markeringar. Varje person har sin egen typ av markering, till 

exempel olika färger, för att tydliggöra vem som markerat vad. [12] Det samma gäller vid till 

exempel utförande av APD-planer, då kan flera personer sitta i samma ritning och lägga till 

sina komponenter utan att de behöver sitta på samma plats. [13] Genom att skapa länkar 

mellan olika dokument kan arbetet effektiviseras då det går att klicka sig vidare via länkar och 

på så vis slippa leta efter ritningar. [14]   

2.4.2 Dalux 

Dalux är ett företag som jobbar för att arbetsprocessen i byggbranschen ska bli smartare, 

effektivare och mer hållbar. Detta gör de genom att utveckla olika digitala verktyg och BIM-
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teknik. [15] Det finns tre huvuddelar på Dalux; Dalux BIM viewer, Dalux Build och 

DaluxFM. Dalux viewer är en gratisversion som alla kan använda, Dalux build riktar sig mot 

byggarbetsplatsen och DaluxFM är utformad för driften av projektet. [16]  

2.4.2.1 Dalux BIM viewer 

Dalux BIM viewer är en gratisversion som kan användas både på dator, surfplatta och mobil. 

Det är en väldigt snabb molnbaserad viewer som används online via en browser, men som 

även fungerar offline. I viewern läggs BIM-filer och ritningar in för att sedan kunna gå runt i 

modellen. Antingen är skärmen uppdelad med till exempel en planritning på ena sidan och 

3D-modellen på andra sidan och då kommer det synas en markering på planritningen vart i 

modellen det är. Dessutom kan 2D och 3D ses i samma vy genom att lägga in planritningen 

på i 3D, på så sätt kan försäkras att ritning och modell stämmer överens med varandra. 

Genom att gömma olika byggdelar kan installationer som ligger bakom schaktvägg eller 

undertak också ses. Det går också att lägga ett snitt i modellen och sedan dra det snittet fram 

och tillbaka tills önskat resultat. Detta underlättar också om komponenter i schakt, eller 

gömda installationer, behöver kontrolleras. [17] 

2.4.2.2 Dalux build  

För att få en bättre överblick över projektet och underlätta projektledningen inom 

konstruktion finns Dalux build. Det underlättar kommunikationen och kunskapsdelningen 

mellan de inblandade i projektet. För att detta ska vara möjligt finns Dalux Box, som är en 

projektportal, och Dalux Field som är ett kvalitetskontrollsverktyg. [18]  
 

Dalux box används för att förenkla dokumenthanteringen. Det är valfritt hur mappstrukturen 

ska se ut, vilka som ska ha behörighet till vad, och det går att skapa egna standarder. 

Standarden kan sedan användas till kommande projekt. Dalux box gör det också möjligt att 

länka dokument till olika objekt i modellen, vilket effektiviserar arbetet när sökningen av 

ritningar går snabbare. En till fördel är att genom att använda Dalux box inte behöver gå via 

browsern utan kan ladda upp filerna direkt till molnet från skrivbordet, dessutom laddas 

handlingar upp direkt från Revit till Dalux Box vilket effektiviserar arbetet. [19]  
 

Genom att använda sig av Dalux field underlättas och effektiviseras ärendehanteringen i 

projektet. Det hålls koll på avvikelser, risker och uppgifter direkt i appen och det går att lägga 

till nya enkelt från byggarbetsplatsen. Detta gör det lätt att hålla ordning på vad som är gjort 

och vilka avvikelser som fortfarande inte är avklarade. Allt sparas på ett ställe vilket gör det 

lätt att gå tillbaka och kolla vad som har hänt i projektet. Genom att underentreprenörer har 

tillgång till projektet i Dalux kan avvikelser skickas till de som ska fixa problemet direkt i 

appen. [20] Det görs genom att när ett fel eller avvikelse är upptäckt kan markera vart i 

modellen felet finns. Till exempel om en vägg inte är målad noggrant så markeras väggen i 

modellen med en kommentar och eventuellt en bild på avvikelsen. En deadline kan läggas till 

för när felet ska vara åtgärdat skickas till underentreprenören som ska åtgärda det. Appen är 

väldigt lätt att använda, även för de som inte gillar teknik. [21] Dalux field kan också 

användas vid skyddsronder och protokoll. När skyddsronden är genomförd skapas en rapport 

som kan delas med andra i projektet. Observationer kan direkt skickas till den person som kan 

åtgärda dem. [22] 
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3. METOD 
För att kunna utföra denna rapport har två olika sätt att samla information används. Dels har 

en litteraturstudie gjorts där teoretisk information om vad BIM är och hur det används idag 

tagits fram. Vidare har intervjuer med olika personer från NCC och en person från BIMobject 

gjorts för att ta reda på vad de tycker om BIM, hur det används på företagen idag och hur dem 

tror att utvecklingen kommer att se ut.  

3.1 Litteraturstudie 

För att få en förståelse och bakgrund till ämnet har teoretisk information tagits fram genom 

böcker och relevanta hemsidor. Då BIM är ett relativt nytt begrepp finns det inte jättemycket 

aktuell litteratur. Organisationer som använder BIM och är insatta i ämnet har då varit en 

komplimenterande källa till information. Vid intervjuerna som genomförts har ett antal 

program som används på NCC tagits upp, därför har även information om dessa tagits fram i 

litteraturstudien.  

3.2 Intervjuer 

Då målet med projektet är att ta fram ett underlag för hur BIM kan implementeras i 

produktion på ett bra sätt har stor vikt lagts på att intervjua personer i branschen. Dels har 

personer från produktion intervjuats och där har störst vikt lagts på yrkesarbetare och 

arbetsledare då det är de som kommer påverkas mest av en implementering av BIM i 

produktion. Dessutom har en VDC (Virtual design and construction)-ledare och 

projekteringsledare från NCC intervjuats för att få veta hur företaget idag arbetar med sin 

digitalisering. Slutligen har en person från BIMobject intervjuats för att få en bild från någon 

utanför företaget som har arbetat mycket med digitalisering och är insatt i ämnet. 

Yrkesarbetarna, arbetsledarna och platschefen som intervjuats arbetar alla på 

Ångströmlaboratoriet som till viss del använder sig av digitala hjälpmedel. Dessa valdes för 

att personerna skulle veta lite om vad BIM är och då kunna ha en åsikt om ämnet.    
 

Yrkesarbetare har intervjuats för att ta reda på vilken information som de kan ha hjälp av men 

också vad som krävs för att de ska vara villiga att använda eventuell ny teknik. Arbetsledare 

har intervjuats för att ta reda på vilken typ av information de kan tänka sig släppa till 

yrkesarbetarna som de kan få ta reda på själv utan att diskutera det med arbetsledningen. 

Vilken information som arbetsledare kan ha hjälp av och saknar har också tagits upp under 

dessa intervjuer. En platschef har intervjuats för att prata om hur denne ställer sig till ny 

teknik på arbetsplatsen och hur det skulle fungera med ansvar vid eventuella fel om 

yrkesarbetarna använder digitala hjälpmedel för att lösa problem själva utan att diskutera det 

med arbetsledningen. 

 

Intervjuerna med yrkesarbetare, arbetsledare och platschef hölls på Ångströmlaboratoriet hus 

9 eller 10. VDC (Virtual design and construction)-ledare och projekteringsledare intervjuades 

över Skype och Solution specialisten på BIMobject intervjuades över telefon. En person 

intervjuades i taget och allt spelades in. Frågorna ställdes löpande med rum för fördjupning 

och diskussion. Efter varje möte transkriberades intervjuerna vilket hittas i bilagorna i denna 

rapport. När allt transkriberats lästes intervjuerna igenom och sammanställdes till resultatet i 

denna rapport. Efter detta har resultatet diskuterats för att sedan komma fram till en slutsats 

och förslag på fortsatta studier. 
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De frågor som ställts under intervjuerna har utformats för att passa respektive disciplin och är 

följande: 

 

Platschef på NCC, projekt Ångströmlaboratoriet hus 10 

1. Har du använt dig av BIM på något av dina projekt? Vad tyckte du, hur gick det? 

2. Hur ställer du dig till ny teknik på bygget?  

3. Tycker du det skulle vara bra/dåligt att yrkesarbetare tar reda på mer saker själva? 

4. Vad ser du för för/nackdelar med BIM? 
 

Arbetsledare på NCC, projekt Ångströmlaboratoriet hus 9 

1. Vilken information saknar du och skulle vilja kunna kolla upp själv istället för att höra 

av dig till projekteringsledare? Mängder, mått mm? 

2. Vilken information skulle du vilja att yrkesarbetare kan ta fram själv? 

3. Vilka nackdelar/fördelar kan finnas med att yrkesarbetare tar reda på svaren själv? 

4. Hur svårt program/app tror du att man skulle kunna ha för att alla skulle kunna och 

vilja använda sig av den? 

5. Vilka fördelar/ nackdelar ser du med BIM? 
 

Yrkesarbetare på NCC, projekt Ångströmlaboratoriet hus 9 

1. Vad skulle vara bra att kunna kolla på i 3D? 

2. Skulle ni vilja använda något digitalt hjälpmedel istället för att fråga arbetsledare eller 

skulle de frågas ändå som extra säkerhet? 

3. Om det gick att ta fram ritningar lätt och smidigt själv, skulle du göra det? 

4. Vad är det som oftast är svårt/ problem med när ni bygger? Saknas något? 

5. Hur svårt skulle programmet kunna vara för att ni skulle använda det? Max zooma och 

vrida runt modellen? eller skulle lägga till och ta bort olika lager osv gå? Max 5 

knappar/funktioner eller mer? 

6. Om det fanns en station på bygget med dator att gå till för att kolla upp saker, skulle 

du gå dit eller till arbetsledare då? Skulle app vara bättre eller sämre? 
 

Yrkesarbetare på NCC, projekt Ångströmlaboratoriet hus 10 

1. Vad skulle vara bra att kunna kolla på i 3D? 

2. Skulle ni vilja använda något digitalt hjälpmedel istället för att fråga arbetsledare eller 

skulle de frågas ändå som extra säkerhet? 

3. Vad är det som oftast är svårt/ problem med när ni bygger? Saknas något? 

4. Hur svårt skulle programmet kunna vara för att ni skulle använda det? Max zooma och 

vrida runt modellen? eller skulle lägga till och ta bort olika lager osv gå? Max 5 

knappar/funktioner eller mer? 

5. Om det fanns en station på bygget med dator att gå till för att kolla upp saker, skulle 

du gå dit eller till arbetsledare då? Skulle app vara bättre eller sämre? 
 

VDC (Virtual design and construction)-ledare och projekteringsledare på NCC 

1. Hur används BIM på NCC i dagsläget? 

2. Är det många projekt som använder BIM i produktion eller hut används det där? 

3. Vilka är de största svårigheterna med BIM? 

4. Är svårighetsgraden på era program lagom för yrkesarbetarna eller skulle det gå ta 

fram något jätteenkelt med mindre funktioner för att underlätta användandet?  

5. Hur fungerar det med revideringar när man jobbar med modell, sker det automatiskt 

eller hur fungerar det? 
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Solution specialist på BIMobject 

1. Vad jobbar du med på BIMobject? 

2. Jobbar ni “bara” med att utveckla BIMobject eller utvecklar ni nya program också för 

att underlätta användandet av BIM? 

3. Satsas det mycket på BIM på företagen? 

4. Hur kan det förenklas för att passa produktion? 

5. Ansvarar ni för att det som läggs in i objekten är rätt eller gör företagen det? 

6. Hur ser utvecklingen för BIM ut? 
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4. RESULTAT 
Nedan följer resultatet av de intervjuer som genomförts med yrkesarbetare, arbetsledare, 

platschef, VDC (Virtual design and construction)-ledare och projekteringsledare på NCC och 

en Solution specialist på BIMobjects. Frågorna är sammanställda i tabell 1 för att få en 

övergripande syn på det som sagts under intervjuerna. Detta resultat diskuteras sedan vidare 

under nästa kapitel.  

 

Tabell 1. Sammanfattning och överblick av genomförda intervjuer.  

Är BIM tillgängligt i produktion idag? 

Platschef 

 

 

 

 

 

 

Arbetsledare 

 

 

 

 

 

Yrkesarbetare 

– Genomför i dagsläget utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet utan 

pappershandlingar. 

– Det finns 3 skärmar att använda för att söka efter 2D-ritningar på 

Ångströmslaboratoriet. 3D-modellen jobbas det lite i praktiskt. 

– Det digitala arbetssättet är komplext och ett nytt sätt att arbeta på så 

även om det finns tillgängligt kommer det ta tid innan det är helt 

inarbetat. 

 

– Tar reda på all information själva på plats. 

– Detaljer finns länkade till ritningar i Bluebeam vilket effektiviserar 

arbetet tidsmässigt. 

– I dagsläget är det mest det visuella BIM används till på projektet. 

– Yrkesarbetare frågar själva om att få jobba digitalt vilket har resulterat 

i en armeringsstation på bygget för att hämta information om 

komponenter. 

 

– Konstruktörer finns på plats så uppdateringar går snabbt att få ut till 

berörda individer. 

Fördelar med BIM 

Platschef 

 

 

 

 

Arbetsledare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Fler möjligheter att läsa ritningar eftersom alla har olika kunskap 

gällande det digitala. 

– Alla talar samma språk.  

– Kan användas vid arbetsberedningar, planering och för att skaffa sig 

kunskap. 

 

– Produktionsledningen sitter nära projekteringsgruppen vilket 

effektiviserar arbetet och entreprenaden kan påverka kommande 

moment. 

– Erfarenhetsutbyte. 

– Det går att kontrollera att modellen stämmer överens med det faktiska 

utförandet. 

– Det är enklare att se helheten och hur komponenter ska sättas samman.  

– Förenklar planeringen. 

– Kostnadsberäkningar görs enklare. 

– Minskar tidsåtgången i ritningshantering. 
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Yrkesarbetare 

– Tidseffektivt. 

– Effektiviserar arbetet. 

– Finns information i modellen om olika komponenter och dess 

funktion. 

 

– Fungerar bra. 

– Enkelt att ta med sig handlingar ut på telefonen. 

– Flödet på byggarbetsplatsen förbättras. 

– Samarbetet mellan olika discipliner ökar och förenklas. 

– Bra att kunna få en tredimensionell bild av huset. 

– Detaljeringsnivån är på en bra nivå. 

– Det går att zooma så man ser ordentligt även om man bara har en 

telefon. 

– Krockar hanteras i tid. 

Nackdelar med BIM 

Platschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsledare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Många saknar traditionella pappersritningar i produktion. 

– Försämrar förmågan att rita och läsa ritningar. 

– Det tekniska fungerar inte så det blir stillestånd i processen. 

– Man är inte lika påläst på projektet när man inte använder 

pappersritningar. 

– Driftstörningar har vid ett digitaliserat bygge stor påverkan. 

– Modellerna är inte tillräckligt bra eftersom det är olika detaljeringsnivå 

från olika konstruktörer. 

– Det finns inte tillräckligt med information om olika komponenter i 

modellen. 

– Modellen hänger inte med vid uppdateringar. 

– Tillgängligheten blir inte bättre. 

– Viljan går snabbare än det finns verktyg. 

 

– Finns inte tillgängliga handlingar jämt eftersom det kommer 

revideringar långt in i projektets gång. 

– Modellerna är låsta. Fullversioner är dyra och kräver licens. 

– Det är upp till företaget att bestämma om de vill satsa på 

digitaliseringen eller inte. 

– Kostar mycket att projektera efter projektbestämda förutsättningar som 

underlättar att jobba digitalt. 

– Ritningsram finns inte med på ritningar om man skriver ut dessa ur 

modellen vilket gör att man kan jobba efter gamla, nu reviderade, 

ritningar. Idag måste man klistra in en egen ruta och det är inget man 

kan kräva av en yrkesarbetare. 

– Det går inte att ge en surfplatta till alla hantverkare på bygget eftersom 

de är för många. 

– Det är en hård miljö för elektronik där klimatet är varierat med snö, 

kyla och regn. Skyddsreglerna säger att man ska jobba med handskar. 

– Arbetsledningen måste själva uppdatera skärmarna på bygget. 

– Det lönar sig inte med modeller på alla projekt om det inte är 

projekterat för det. 
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Yrkesarbetare 

 

– Modellen måste alltid vara uppdaterad. 

– Det blir krockar även om det inte skulle kunna bli det. 

– Många yrkesarbetare vill ha gamla, traditionella ritningar. 

 

Förutsättningar för BIM 

Platschef 

 

 

Arbetsledare 

 

– Projektera efter rätt förutsättningar. 

– NCC centralt är med och stöttar 

 

– Konstruktörerna jobbar efter PDF-guidelines, vilket är bestämda 

förutsättningar för hur projekteringen ska utföras. Informationen som 

läggs in kallas metadata och med hjälp av den kan projektet skapa 

länkar.  

– Intresse. 

Satsas det på ny teknik? 

Platschef 

 

 

 

 

 

 

 

Solution specialist, 

BIMobject 

 

 

 

– Ny teknik uppmuntras även om alla inte är intresserade av det. 

– Ja, men det gäller att inte springa iväg och att viljan för utveckling går 

snabbare än vad det finns verktyg för det resulterar i bristande 

kompetens. 

– Ny teknik kommer hela tiden så det är ingenting som går att 

motarbeta, men platschefen är skeptisk till att helt digitalisera branschen. 

Tre ledord ska alltid genomsyra hans projekt; personlig närvaro, dialog 

och trivsel. Sedan kan man börja jobba med ny teknik. 

 

– De kunder BIMobject jobbar med satsar mycket på BIM, som är 

samlingsnamnet för digitaliseringen av byggbranschen. De företag som 

kommer överleva satsar på BIM för de satsar på digitaliseringen.  

– BIMobject fokuserar inte på produktion i dagsläget eftersom det är 

något nödvändigt ont. För en beställare av en fastighet är produktionen 

bara något som måste göras och tar tid. Ur NCCs synvinkel däremot är 

produktion det viktigaste för det är där man omsätter pengar och gör 

vinst.  

Vilken information saknas och skulle du vilja ta fram själv? 

Arbetsledare – Mängder och väggtyper som gör det enklare att beställa det material 

som behövs. 

Vad tycker du om digitala hjälpmedel för yrkesarbetare? 

Yrkesarbetare – Det tillhör ens roll och yrke när man blir fullbetald att kunna ta 

självständiga beslut. Det går inte att förlita sig på någon annan för alla är 

mänskliga och kan bli sjuka. 

– Framförhållningen i arbetet ökar om även yrkesarbetarna får använda 

digitala hjälpmedel. 
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– Att arbeta digitalt gör jobbet mer lättillgängligt när allt finns samlat på 

samma ställe och öppet för alla. 

– Att arbeta digitalt fungerar så länge det finns handlingar och de 

stämmer. Då gäller det att modellen uppdateras hela tiden. 

– I stomskedet har man inte så stor nytta av modellen men när det blir 

jobb inomhus ska de använda BIM-kiosker på Ångströmslaboratoriet. 

 

 

Hur svårt program kan man använda? 

Arbetsledare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrkesarbetare 

– Det är viktigt att inte lansera något som inte fungerar. Då kommer man 

inte kunna sälja in det i projektet igen. 

– Hur svårt program man kan använda är inte det viktiga. Det viktiga är 

att sakerna fungerar.  

– Nackdelen är att det tar mycket tid att sätta sig in i programmen och att 

det är lätt att snurra bort sig själv inne i modellen. Det är för svårt. 

Programmet måste vara lätthanterligt då alla hantverkare inte ens har en 

smartphone.  

– Det beror på individen vilken nivå man kan lägga programmet på. 

 

– Intresset för ett digitaliserat arbetssätt är avgörande för hur svårt 

program man kan jobba med. 

– Det är lätt att tappa bort sig i 3D modellerna men när man lärt sig det 

fungerar det bra. Det är för svår inlärning med funktioner som att skala 

bort lager. 

Vad vill man lämna över till yrkesarbetarna? 

Arbetsledare – Så mycket som möjligt utan att det blir fel. 

– Det visuella är jättebra för att förstå vad som byggs och hur det 

kommer se ut. Först och främst ska skärmarna användas till det då det 

inte är meningen att yrkesarbetarna ska ha så komplicerade modeller.  

Fördelar med att lämna över mer ansvar till yrkesarbetarna 

Arbetsledare – Det går snabbare att ta reda på hur det ska se ut.  

– Yrkesarbetarna har tillgång till detaljlösningar så de kan själva se hur 

de ligger till en tid efter arbetsberedningen. Genom modellen får man ett 

sammanhang till detaljerna så arbetet kan fortsätta. 

Nackdelar med att lämna över mer ansvar till yrkesarbetarna 

Arbetsledare – Yrkesarbetarna ska inte behöva mängda och planera utan det ska vara 

förberett och klart innan arbetet börjar. 

– Det är viktigt att yrkesarbetarna har tillräcklig kunskap för att läsa 

ritningarna. Ibland har de inte gått ritningsläsning och vet inte vad 

allting betyder. Den största missuppfattningen är att de tolkar till sin 

fördel då. 
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– Detaljeringsnivån är svår att få rätt. Ska modellen ut till hantverkarna 

kan inte allt synas och då måste det bestämmas hur mycket som ska vara 

genomskinligt. 

Vad ska man göra för att alla ska vilja använda BIM? 

Arbetsledare 

 

Yrkesarbetare 

– Det är väldigt blandat hur det ser ut med intresset men intresset 

kommer öka när det är en ny generation på väg in. 

 

– Att digitalisera branschen kommer med generationsväxlingen. 

– Sätt ihop arbetslag med en äldre och en yngre, detta är en bra 

kombination både för erfarenhetsutbyte och för ny teknik. 

Hur används BIM på NCC? 

VDC (Virtual 

design and 

construction)-

ledare 

– På NCC används BIM i 95 % av alla projekt både i projektering och i 

produktion. 

– Det är bestämt redan tidigt i projektet hur mycket man ska använda 

BIM-modeller. Skillnaden är vilken nivå det läggs på. 

– I produktionen idag så används 3D-modeller som yrkesarbetare, 

underentreprenörer och arbetsledningen på plats använder på olika sätt. 

Vissa har användning av den för att ta ut information och vissa använder 

den för att de vill mängda. När de ska beställa material kan de se exakt 

vad de ska beställa och hur mycket som ska beställas. Hantverkarna 

använder BIM-modellen för det visuella. 

– I Dalux som NCC jobbar med kan man antingen använda sin dator, 

mobil eller surfplatta. I modellen finns olika information samlad, till 

exempel vad det är för typ av komponent, brandkrav, ljudkrav, littera, 

volym eller tjocklekar.  

Svårigheter med BIM 

VDC (Virtual 

design and 

construction)-

ledare 

– Att få ut informationen till produktionen och att få alla att använda det 

på ett korrekt sätt.  

– Använda programmen överhuvudtaget. 

– I början har det varit många olika program att testa och inarbeta vilket 

har blivit mycket att hantera på plats.  

Möjligheter med BIM 

VDC (Virtual 

design and 

construction)-

ledare 

– Mognadsgraden har ökat när arbetssättet blivit inarbetat.  

– Det är bättre programvaror nu som är lättare att hantera än vad det 

varit tidigare.  

– Utbildningar för programmen hålls i första hand till arbetsledningen 

eftersom yrkesarbetarna byts ut mellan olika projekt.  

– Kör man systematiskt samma typ av program kommer det med tiden 

att sätta sig.  

– Det är mer positiv än negativ respons nu när modellerna är bättre och 

det finns bra programvaror som är enkla. 
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– Modellerna finns i olika nivåer. En yrkesarbetare kan endast se 

modellen och desto högre upp i hierarkin desto svårare modell.  

Komponenter i BIMobject 

Solution specialist, 

BIMobject 

– Informationen och objekten som är inlagda på BIMobject är företagen 

själva ansvariga för. BIMobject är bara en plattform som möjliggör 

kommunikationen mellan tillverkare och användare. 

– Komponenterna innehåller information om tillverkarens produkt och 

kan laddas ned till ritprogram av berörda företag. 

BIM och digitaliseringen  

Solution specialist, 

BIMobject 

– Med hjälp av digitaliseringen kan produktionen förändras helt och 

hållet. I och med en bra BIM modell i designfasen framgår vilka 

ingående produkter det ska vara och hur de ska passa ihop. Analyser är 

redan gjorda och olika komponenter är testade så de fungerar ihop. 

Testar man produkten innan man börjar producera den kan man i princip 

bygga den i fabrik i olika moduler och bara pussla ihop dem på 

byggarbetsplatsen.  

– Alla simuleringar och tester kan göras direkt i modellen. 

– Mängder kan tas ut på plats och på så vis kan man minska svinnet. 

– Kommunikationen förbättras. BIM gör det enklare att prata om samma 

sak och alla har en gemensam bild över hur det kommer se ut vid 

överlämning. 

– Utmaningen blir att ha en bra logistiker för att flödena på arbetsplatsen 

ska vara så enkla som möjligt. 

Utvecklingen av BIM 

Solution specialist, 

BIMobject 

– BIMobject jobbar nära SyncalBIM som arbetar med BIM i olika 

skeden av processen. I programskedet är det PIM, Program Information 

Modellering, vidare till DIM, Design Information Modellering, under 

produktionen CIM, Construction Information Modellering, och vidare 

till förvaltning FIM, Facility Information Modelling. 
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5. DISKUSSION 
Ett tydligt svar på vad som gör att byggbranschen helt kommer digitaliseras är 

generationsskiftet. Här är både yrkesarbetare och arbetsledningen överens. Det är en tydlig 

skillnad på hur ålder och intresse för teknik har betydelse i svaren under intervjuerna men de 

är överens om är att det hela tiden kommer ny teknik och att digitaliseringen är något som 

branschen måste anpassa sig till. En arbetsledare var väldigt intresserad av teknik som 

underlättar och tidseffektiviserar arbetet vilket gör att han förstår hur det fungerar och vet att 

han kan spara tid och pengar på enkla program. På grund av sin kunskap om ämnet ser han 

möjligheter och kan inspirera till en förändrad bransch. Platschefen däremot tycker inte att 

tillgängligheten blir bättre med hjälp av modellerna. Han menar att det inte går att veta hur 

olika komponenter ser ut och att det inte går att vara lika påläst som innan med hjälp av 

modellen. Det som syns tydligt här är okunskap om programmen och hur det går att dra nytta 

av dem. I Dalux finns alla komponenter inlagda med information, mått och beskrivningar ett 

knapptryck bort med hjälp av programvaror som till exempel BIMobject.  

 

Det finns en del oenigheter om hur mycket det digitala används ute på bygget och det syns 

tydlig skillnad på de som vill att det ska användas och de som tycker det fungerar bra som det 

gör nu. På sidan som är intresserad av ny teknik pratas det mer positivt om ny teknik och hur 

man vill implementera det. Den andra sidan är, redan innan de vet vilken nytta 

digitaliseringen gör, inte lika intresserade. Det som platschefen ser som en konsekvens av 

digitaliseringen är att viljan går snabbare än vad det finns verktyg. Men här är det återigen 

okunskapen som hindrar från att kunna implementera modellerna helt. Det finns bra verktyg 

att använda och det är snarare verktygen som går snabbare än viljan.  

 

Att de kan jobba utan pappersritningar på Ångströmlaboratoriet idag är på grund av att de 

projekterar efter rätt förutsättningar. Projektörerna har pdf-guidlines för att lägga in metadatan 

vilket gör att det på arbetsplatsen går att använda Bluebeam och länkade ritningar till detaljer 

och sektioner. Det blir en dyrare projektering men sparar tid ute på arbetsplatsen. Negativt 

menar vissa men eftersom det på bygget ofta pratas om att “tid är pengar” så är det värt att 

satsa på det digitala. Att förmågan att vara påläst försämras med modeller och digitala 

ritningsprogram råder det delade meningar om. Med hjälp av en modell där det går att välja 

hur man vill läsa ritningen, som 3D modell eller som ritning, utvidgas möjligheterna att alla 

kan läsa ritningarna på ett sätt som passar dem. Att det blir svårt för de som inte har en 

smartphone kommer försvinna med generationsskiftet. Det kanske till och med är så att 

möjligheterna förbättras när det är enklare att hoppa mellan olika detaljer, beskrivningar och 

planer. Det är inte heller så att alla ritningar kommer försvinna vid en digitalisering utan 

självklart går det fortfarande att skriva ut vid behov. Vad som kan vara ett orosmoment vid att 

enbart jobba digitalt är hur tekniken fungerar. Skulle internet ligga nere eller programmet 

lagga blir det stillestånd i processen vilket inte får hända. En lösning på det problemet är att 

ritningarna laddas upp som backup och sparas centralt så att det alltid finns något att arbeta 

med.  

 

Något som arbetsledarna var överens om var att det var osäkert att endast jobba digitalt på 

grund av att elektroniken inte klarar av klimatet samt på grund av skyddsreglerna som säger 

att man ska använda handskar. Problemet med handskar är lätt löst eftersom det finns 

handskar som är kompatibla med surfplattor. Det som är ett problem är vädret och batteriet. 

De nya modellerna av surfplattor är vattentäta och klarar regn och snö. Problemet ligger 

snarare i att de tappas och går sönder. Det är en hård miljö att jobba i med ömtålig elektronik. 

En lösning på det är skal som finns till telefoner på byggen vilka klarar att tappas i betong. 
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Batteriet ska också kunna klara en hel dag alternativt laddas upp snabbt för att kunna 

användas till att läsa ritningar ute på plats. Det som är ett problem som arbetsledningen tycker 

på är att de inte kan ge surfplattor till alla hantverkare. Då måste kostnaden av nya surfplattor 

ställas mot hur mycket det kostar att alltid skriva ut nya ritningar och vad det kostar att 

beställa ritningar till galgarna. Dessutom jobbar de i lag om två så det räcker med en surfplatta 

på två personer. Utmaningen i detta är att surfplattorna är något som är lätt att ta med sig hem 

efter dagens slut och de finns en risk att de glöms hemma. Blir det så går det inte längre att 

jobba eftersom hjälpmedlen inte finns på bygget. Ska det fungera får man ha ett system likt 

det man använder för radios på arbetsplatsen. Att istället använda sina egna telefoner kan vara 

känsligt och troligtvis inget som de anställda kommer gå med på om de inte får en 

jobbtelefon. Det en yrkesarbetare kom med som lösning på problemet gick ut på att 

arbetslagen består av en yngre och en äldre yrkesarbetare. Det blir både erfarenhetsutbyte och 

inlärning av ny teknik. Att internet fungerar överallt på arbetsplatsen, och att även 

yrkesarbetarna kan koppla upp sig på nätet, är en förutsättning då.  

 

Något som digitaliseringen förbättrar som en yrkesarbetare tryckte på var att arbetet flyter på 

bättre med hjälp av BIM. De behöver inte leta efter folk för att veta hur de ska komma fram. 

Det som kommer upp som motargument till detta är att modellerna inte hänger med vid 

uppdateringar. Modellerna är inte tillräckligt bra och det är olika detaljeringsnivå från olika 

konstruktörer. En förbättringsmöjlighet är att använda något branschgemensamt så att 

modellerna går att lita på. Men en förbättrad detaljeringsnivå gör också att det finns fler 

komponenter som gör att det ser rörigt ut. Det blir svårare att använda modellen när det finns 

för mycket information i den.  

 

För att alla ska kunna ta del och använda programmet behöver det vara lätthanterligt. Hur det 

kommer gå beror på individen. Hur intresserad individen är och hur beredd den är på att lära 

sig ett nytt arbetssätt. Att en fullbetald yrkesarbetare ska kunna ta självständiga beslut blir 

lättare med hjälp av en modell och tillgängliga ritningar ute på plats. Att det är krångligt att 

använda modellen och att man lätt tappar bort sig är återkommande bland de intervjuade. För 

att ta bort detta problem hålls utbildningar för dem ute i produktion. Det som görs fel då är att 

utbildningarna ofta hålls för arbetsledningen och ansvaret ligger då på dem att föra över 

kunskapen till yrkesarbetarna. Om det händer beror på hur intresserad arbetsledningen är av 

ny teknik och om de känner att det är viktigt att lägga ner tid på. Om de inte är intresserade 

kommer informationen om vilka program och hjälpmedel som finns aldrig att nå 

hantverkarna. Dessutom ser det olika ut på olika arbetsplatser med hur långt man kommit med 

ny teknik. Företagen måste bli bättre på att sprida information om vilka program som finns 

tillgängliga och hur de kan användas för att underlätta det dagliga arbetet.  

 

En del tycker att det är onödigt med innehållsrika modeller i produktion och det kan ha att 

göra med att allt ska vara planerat och klart för yrkesarbetaren inför varje moment. Då 

mängda och skriva ut ritningar inte ingår i yrkesarbetarnas arbetsuppgifter behöver de inte 

vara lika komplicerade och innehållsrika modeller som platsledningens. Ännu ett problem är 

att de i produktion ofta bara har tillgång till viewer-modellen där många funktioner är låsta. 

Här måste företagen vilja satsa på digitalisering. Problemet med det är att företag som 

kommer med lösningar för en digitaliserad bransch inte satsar på produktion. BIMobjects 

Solution specialist tyckte att produktion bara var något nödvändigt ont. Då blir det svårt för 

produktionsföretag att satsa på digitalisering. För att vi ska komma någon vart och 

effektivisera byggprocessen måste vi samarbeta hela vägen från anbud till förvaltning.  
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Det som är viktigt är att ge möjligheten till yrkesarbetarna att kunna jobba digitalt och det är 

man på god väg med. På Ångströmlaboratoriet har armerare en egen armeringsstation för att 

kunna se hur armeringen ska gå och hur komponenterna ska se ut. Att kunna ge möjligheten 

är en bra bit på väg, men då gäller det att verktygen finns och fungerar. Nu när programmen 

blivit bättre finns det bestämda program på företagen att använda. Innan har det varit svårt 

sätta sig in i flera olika program allt eftersom det kommer nya programvaror. Det är viktigt att 

inte lansera något som inte fungerar. Då kommer man aldrig prova det igen.  

 

På NCC finns olika nivåer hur BIM ska användas och krav på vilken nivå ett projekt måste 

lägga sig på enligt NCCs standard. Detta gör att intresset från beställare och entreprenaden 

påverkar hur mycket projektet är digitaliserat. Att det dessutom finns olika nivåer för olika 

arbetsgrupper gör det mer lättillgängligt och mottagligt. Mognadsgraden ute på bygget har 

ökat i takt med att det finns bättre programvaror att använda. Utmaningen är att få ut 

informationen på bygget.  

 

Det är en tillgång att få ut information ur en modell menar både arbetsledare och 

yrkesarbetare. Detta visar att de som jobbar på plats ute i produktion borde ha större 

inflytande på arbetssätt. Projekteringen ska ta hjälp av yrkesarbetare och platsledningen för att 

effektivisera arbetet. Är det någon i platsledningen som är ointresserad av ny teknik påverkar 

det hela projektets arbetssätt. Skulle de ute på plats sedan vilja jobba digitalt kan det vara 

försent eftersom det redan i anbudsskedet görs upp pdf-guidelines som konstruktörerna ska 

projektera efter. Sätts det inte från start går det inte att tillämpa senare. En nackdel med detta 

är att det kostar mer att projektera. Man får då ha i åtanke att man kan hitta krockar och fel 

mycket tidigare vilket sparar pengar. Dessutom är det tidseffektivt. 
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6. SLUTSATS 
Det NCC bör lägga störst vikt på för att underlätta implementeringen av BIM är att sprida 

kunskapen om det inom företaget. I dagsläget finns det bra program som börjat användas men 

för att det ska nå ut till ett större antal projekt och att personerna i produktion ska känna sig 

nog trygga och motiverade till att använda dessa hjälpmedel skulle ordentliga utbildningar för 

platsledning och yrkesarbetare behövas. Detta för att ge personalen tid att sätta sig in i 

programmen så att de senare kan använda det utan att behöva ta tiden från sina ordinarie 

uppgifter men också för att intresset för de digitala hjälpmedlen bland de som idag är emot det 

ska öka då de förstår hur mycket det kan underlätta deras dagliga arbete. Genom att blanda 

arbetslag med en äldre och en yngre person ökar man också möjligheten för erfarenhetsutbyte 

så den yngre generellt är bättre på teknik och den äldre har mer erfarenhet av branschen. Det 

är dock viktigt att möjligheten att arbeta på det traditionella sättet med pappersritningar 

fortfarande finns för de som verkligen inte vill eller kan sätta sig in i tekniken. Detta arbetssätt 

kommer senare arbetas bort under generationsskiften.  

 

Vilken svårighetsgrad de digitala hjälpmedlen kan ha beror på vem som ska använda sig av 

det och hur intresserad och duktig hen är på teknik. Dalux och Bluebeam som används på 

NCC idag är okej svårighetsgrad då det finns olika nivåer av den, som tidigare nämnts behövs 

det dock en bättre utbildning på programmen för att det ska kunna användas fullt ut. För 

yrkesarbetarna bör programmen användas som visuell hjälp med 3D modeller för att öka 

förståelsen för vad som byggs och för att snabbare kunna bläddra bland ritningar genom 

Bluebeams länkar. Olika lager och filter bör inte finnas på yrkesarbetarnas versioner då det 

blir för krångligt. Arbetsledarna kan ha en högre svårighetsgrad med olika lager och vara de 

som kopplar ihop länkarna med varandra och uppdaterar modellen. 

 

Arbetsledarna vill att mängdningen av väggar och uppbyggnaden av olika väggtyper ska vara 

sammankopplade så att det går snabbt att ta ut mängderna av de olika materialen till väggarna 

ur modellen. Det skulle gör att arbetet effektiviseras och att resultatet skulle bli säkrare och 

bättre. För yrkesarbetarna underlättas arbetet genom att de kan ta fram ritningar själva istället 

för att springa till en arbetsledare så fort de behöver en ny ritning. Genom att kunna kolla i 3D 

kan de också se vart installationer går, vilket underlättar förståelsen för hur de kan gå fram 

och jobba runt installationerna. Vid oklara ritningar kommer de precis som idag gå till 

arbetsledarna och fråga hur de ska göra. 
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7. FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 
De problem som framgår av en digitaliserad bransch ger möjligheter till fortsatta studier inom 

ämnet. Det som är av störst vikt är hur utbildningar ska utformas och vad som kan förväntas 

av en anställd. På något vis måste man nå ut till både arbetsledningen och yrkesarbetarna för 

att nå ett önskat resultat inom BIM samtidigt som det inte får medföra ytterligare 

arbetsuppgifter på de anställda. BIM ska kunna användas som ett hjälpmedel. Ett förslag att 

titta närmare på inom området är hur det arbetas med detta både på universitet och högskolor 

men också på yrkesutbildningar och hantverksprogrammen på gymnasiet. Lär de sig utifrån 

en digitaliserad bransch eller jobbar de som det alltid sett ut? Om svaret är det sistnämnda är 

det kanske där som arbetet måste börja för att uppnå en helt digitaliserad bransch tillslut. 

 

För att branschen ska vara helt digitaliserad krävs också att det finns verktyg att använda. 

Programvaror finns men frågan är om hårdvaran klarar av det varierande och hårda klimatet 

den utsätts för. Den får heller inte vara för ömtålig att den får sprickor från småsaker eftersom 

det då inte kommer gå att läsa ritningar. Skyddshandskarna, både vinter och sommar, från 

återförsäljarna i byggbranschen måste dessutom vara anpassade för att kunna användas på en 

surfplatta. Tåligare elektronik är därför något som är värt att undersöka inför 

implementeringen av BIM ute i produktion. 
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9. BILAGOR 
Nedan följer de bilagor som använts som hjälp under arbetet. Bilagorna består av de 

transkriberade intervjuer som utförts. 

9.1 Intervjuer 

Intervju 1, Platschef på NCC 

 

Respondent: Jag har ju alltid varit och är, bakåtsträvare är jag inte, men inte så hemma och 

intresserad av ny teknik. Jag kan till och med spela på motsatsen litegrann. Och sen är det ett 

val ja, att bygga sin image på litegrann och det kanske inte är gott i alla lägen men jag tror att 

det finns en poäng i det. Men samtidigt om man säger till det här projektet och även tidigare 

så har jag ju verkligen uppmuntrat att vi ska ta steg i här så vi har ju hållit på egentligen ända 

sedan Skandionkliniken med BIM. Ah det är svårt att veta vad som ingår i det begreppet, i 

alla fall kan inte jag det hundra procent, men vi var ju väldigt, väldigt tidigt ute med vissa 

användningsområden redan då på Skandionkliniken för sju år sedan någonting. Så det har 

alltid funnits där, sen är inte jag den som nyttjar den till fullo utan är med när andra sitter och 

blippar.  
 

JD: Men om andra skulle vilja det är du inte främmande för det? 

 

Respondent: Nej inte alls. I det här projektet har vi ju, och det beslutet var ju mitt, att vi 

siktade på att jobba och kunna genomföra det här utan pappershandlingar så det var uppdraget 

till projekteringsgruppen men också då till NCC centralt att kunna möta upp det här då med 

rätt, nu använder jag fel ord, men rätt program och rätt förutsättningar med allt ifrån plattor 

till att man kan länka samman så att säga. 
 

JD: Hur har det gått nu då? Har det gått bra? Eller alltså funkar det, saknar folk att jobba 

som förr? Eller liksom som vanligt då? 
 
Respondent: Nej det är nog egentligen jag mest som saknar pappersritningar om jag ska vara 

ärlig kring det… och Magnus också kanske. 
 

JD: Haha, ja det gör han.  
 

Respondent: Jo så ere ju och det finns väl ytterligare kanske någon men det kanske är han och 

jag som mest, alltså normalt sett jobbar väldigt mycket med ritningar som saknar det mest så 

att säga, sen är det många andra också historiskt jobbat väldigt lite med ritningar som det är 

skitsamma för. Man tror att tillgängligheten blir bättre men i min värld är det inte så utan jag 

jobbar betydligt mindre med handlingar än vad jag skulle vilja göra. Alltså vad gäller att läsa 

på och vara påläst om man säger. 
 

JD: Ja, jo, så kanske det är. Jag tänker mer på att alla beslutstider minskar om man själv kan 

kolla det där ute. På Kapellgärdet där jag var fick Robban gå in och kolla, öppna upp 

programmet på datorn, titta, ringa konstruktören och sen gå ut igen. Den tiden vill man ju 

gärna slippa, bara gå och ta fram en siffra. Förstår du vad jag menar? Och det har man ju 

redan ute i BIM-modellen då. Vad har ni era ritningar på? IPAD? 
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Respondent: Ja i huvudsak, sedan har vi stora skärmar. I den här dimensionen har vi 3 stycken 

(visar tv-skärm) som är som en ipad så att säga som man kan zooma på om det är 60 eller 70’’ 

eller vad de är, så det är ju stora. Vi har två stycken i det här huset och en i hus 9. Så att dom 

jobbar vi lite grann på men många gånger är det lite trögt. Det är känsligt för driftstörningar. 

Det är många gånger som dom där skärmarna varit på väg ut genom fönstret för att det laggar 

och så vidare. Det är en nyckel att det fungerar. En pappersritning, en galge, kan man alltid få 

fram på två sekunder. Sen finns det såklart, otvivelaktigt, fördelar med det digitala att bläddra 

mellan ritningar och så vidare. Vi projekterar hårt i det här. Vi har jobbat mycket med hur 

man benämner och döper ritningar och vi har ju också som vi, jag tror de är inte många som 

jobbar så i Sverige, dom säger så dom som kommer hit och tittar. Faktum var att vi jobbade så 

för 6 år sen på Skandion det är det här att man länkar ritningar mellan varann. Alltså att man 

har en ritning, en detalj på en planritning säger vi, och alla detaljer är länkade så när man 

trycker på den kommer ritningen upp.  
 

JD: Det är ju jättebra! 
 

Respondent: Ja det är enastående. Även här är det en viss handpåläggning och den blir ju 

mycket lättare men det bygger ju på att man döper detaljerna när man klickar på den kan hitta 

motsvarande ritning.   
 

JD: Där hade det väl varit bra att kunna ha 3D modellen länkat till den där? Så att man bara 

kan se hur den detaljen ser ut? Så kan man ju också göra om man har hela modellen. Om allt 

är inlänkat i den kan man ju få upp både modellen och ritning om man vill ha det. Plus i 

modellen om man nu vill se hur det ser ut, använda den istället. 
 

Respondent: Ah just det. 
 

JD: Men det där är ju jättebra det här med detaljer och ritningar, det tror jag inte är så  

jättemånga som kör med. 
 

Respondent: För det här med modellen jobbar vi ju sällan i, i det praktiska, däremot när vi 

bereder och planerar och skapar oss kunskaper nyttjar vi den en hel del.  
 

JD: För där när man har den där ute kan ju dom kolla själva hur detaljen ser ut och behöver 

kanske inte fråga hur den ska byggas upp om man inte förstår ritningen och så kan man bara 

titta i modellen. För så tyckte jag det var när jag var ute, att de hade ju oftast lösningar 

själva. Om man får se hur det ser ut så kan man lösa det på det här viset istället. Istället för 

att ha det i 2D, jag tycker det känns mycket enklare att titta på det, så ser man hur det ska se 

ut. Tycker inte du det?  
 

Respondent: Det bygger ju på att modellen är tillräckligt bra, vad man ska titta på. Där är det 

ju fortfarande olika detaljeringsgrad på nåt sätt och framför allt när man tittar på armering till 

exempel, eller ingjutningsgods eller så vidare  Så att det är inte alls samma information som 

man kan få fram i modellen fortfarande, det kan ju vara vad är det för dimension på dom där 

bultarna till exempel? Är dom rostfria eller är dom galvade eller vad är det för någonting? 
 

JD: Men det är en grej då som kanske skulle kunna förbättras för att man ska kunna använda 

det i produktionen? Att dom blir mer detaljerade? Att man kanske kan klicka på dom och se 

vad det är för skruv eller vilken sorts bult? 
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Respondent: Ja men absolut. Sen om det är görligt i närtid det vet inte jag. Det kanske är en 

tröghet i det där. Men det är ju mer projektörerna som kan svara på det tänker jag mig och 

möjligheter som finns för man pratar ju om hela tiden i modellerna och projar men faktum är 

väl de att de inte gör de utan man sitter och jobbar en vecka eller en månad och sen gör en 

modell av det så att säga.  
 

JD: Det blir ju en modell samtidigt som du ritar det bara i 2D. Som sedan länkas ihop med 

varandra. Så man jobbar väl inte i modellen modellen, det är precis som du säger. 
 

Men det är ju bra. Då vet jag lite varför du inte har jobbat med det. Men om du tar 

Skandionkliniken då, fungerade det bra då? 
 

Respondent: Nja, det har blivit mer omfattande. Hur brett vi jobbar är på ett helt annat sätt 

idag än det var på skandion till exempel. Och det är ju mycket hur vi granskar, skapar 

sessions. I bluebeam. Och det är ju den del i BIM vad jag förstår, visst är det det. 
 

JD: Ja.  
 

Respondent: Och det jobbar vi ju en hel del med. Att föra in granskningssynpunkter, att 

granskningsritningarna ligger samlade att alla kan gå in där och granska och lägga in 

noteringar på ritningen så att säga. Så att det är ett sätt och sen går det också mer mot 

egenkontroller i det där. På Segerstedtshuset var det enastående med låssmeden som jobbade 

väldigt väldigt mycket med det där och kunde då länka mellan planritning till dörrkort och till 

sin egenkontroll. Bravida jobbar mer så än vad vi gör nu också med den typen av 

egenkontroller, dokumentation, men vi är absolut på tåget där också. Vi använder den i 

betydligt större utsträckning nu och det är för att det är mer lättarbetat än vad det har varit.   
 

JD: Men du är ganska positiv till att det kommer ny teknik annars hade man ju inte gjort 

såhär? 

Eller känner du att du vill gå tillbaka till så som det var? 
 

Respondent: Nej det kan jag inte säga. Det bygger ju på att man inte får springa iväg. Många 

gånger så går viljan snabbare för utvecklingen än att man har inte verktygen och då blir det ett 

enormt glapp där som resulterar i bristande kompetens eller att man brister för att verktygen 

inte lever upp det man är tvungen att läsa på. Men ny teknik det kommer ju hela tiden så att 

säga så det är inget jag motarbetar på det viset. 
 

JD: Det är bra. 
 

Respondent: Sen är det mycket annat som är minst lika viktigt eller till och med viktigare.  
 

JD: Hur menar du då? 
 

Respondent: Med kommunikation. Dialog och kommunikation. Närvaro. Alltså personlig 

närvaro. 
 

JD: Ah det är sant. Personlig närvaro kanske är något man tappar när man jobbar såhär. 
 

Respondent: Jag har tre värdeord som ska genomsyra allt i mina projekt och det är närvaro, 

alltså personlig närvaro, att man är på plats där det händer. Och det är dialog. Och det är 

trivsel också. Sen, finns det, så kan man börja jobba med ny teknik. 
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JD: Ah men det är sant. Det är väldigt bra. Hur ställer du dig till det det här med att man där 

ute tar reda på mer saker själva? Att man går in i modellen, kolla upp nåt mått själv istället 

för att fråga om det inte finns någonting. Att man kanske kan få gå in i CAD och mäta, det är 

ju väldigt enkla program liksom man jobbar i, det är ju bara att trycka där till där. Men man 

vill ju också kunna lita på dem som gör det för det är väldigt känsligt om det blir fel. Eller 

känner du att det är arbetsledarna som behöver ta på sig att ska kolla upp sådana saker som 

inte finns, som konstruktören har missat till exempel? 
 

Respondent: Ah men det kan väl vara klokt kan jag tycka med just den kommunikationen med 

konstruktör att det har en tydlig väg som är begränsad. Däremot att yrkesarbetarna ska, så 

mycket dom vill, kunna få ta reda på saker själva i modellen och bland ritningar och så vidare. 

Och sen om det är uppenbart att det är saker som är direkt lämpliga att någon kommunicerar 

direkt med konstruktören, det kan ju vara utsättaren till exempel och det kan vara en 

grävmaskinist, det har vi en här som är väldigt intresserad av modeller till sin grävskopa som 

jobbar mycket med det och då kan det vara direkt lot att det är en direktkommunikation 

mellan den personen och projektören. Utbytet mellan yrkesarbetare och projektörer har ju jag 

velat fokusera mycket på att det mötet ska ske och det om man säger tidigare. Jag pratade om 

det här om dan, för 4 år sen var det väl tog jag betongbasen och åkte iväg till konstruktören i 

Stockholm och genomförde det här mötet mellan gränserna när han skulle göra en 

armeringsspecifikation fick basen va med och påverka. Det är den dialogen, det mötet. Det 

ska inte ske via en skärm, utan det ska ske så här. Så det mötet har jag tänkt på i många många 

år hur man ska få till. Och för 6 år sen då som jag sa åkte jag med basen i bilen till Stockholm. 

Den här etableringen, allting bygger på det mötet också mellan, visst hus 9 är en bit bort, men 

när produktion sitter där formen på etableringen är kvadratisk och inte rektangulär så bygger 

det på mötet och dialogen mellan yrkesarbetargruppen så att säga men också projektörer. Vi 

har kommit enormt långt där och med det vill jag säga att, när jag säger att man ska begränsa 

kommunikationsvägarna, i det ingår inte att man inte ska samarbeta över gränserna tvärtom 

ska vi möjliggöra det så mycket som möjlig,t men då är det med just det här mötet. 

Närvarande mötet.  
 

JD: vad ser du för för och nackdelar med detta mer då? du har ju redan pratat endel om det 

men om du har någon speciell grej som du tänker på att det här tror jag inte på? eller det här 

kan bli skitbra? 
 

Respondent: Ja. Potentialen för att det bara ska vara fördelar finns ju där helt klart. Sen gäller 

det ju att det funkar, det tekniska, på vad det nu må va så det inte blir stillestånd av olika 

saker. Det där, sen är man ju lite orolig för, har varit, men det känns nästan som det har vänt 

på nåt vis, och det är ju det här med att man är påläst och kan läsa ritning och så vidare så 

känns det som man i de 5-10 senaste åren har tappat lite grann förmågan att, även om 

verktygen har funnits, har man varken kunnat ritat eller läst dom på samma sätt. Det var en 

bättre förståelse, lättare att läsa av. Men nu börjar det att bli betydligt bättre det här att 

 projektörerna vet vad som förväntas av dom, dom kan hantera programmet och också vi har 

en förmåga att kunna läsa av det digitala. Så att jag är lite hoppfull. 
 

JD: Ah men det är bra! 
 

Respondent: Och det är väl så att om det är mycket processer på lång tid särskilt när det är 

sådana här saker så är det ju så enormt komplext så det är ju tid det tar innan saker blir 

inarbetade. 
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JD: Jo men det är klart att det kommer ta tid.  

 

Respondent: Och det ser man ju nu med papper generellt sätt så bara nu mot Segerstedth är 

det en enorm skillnad med papper för min del är det en enorm skillnad.  
 

JD: Jo det är ju också en bra grej. 
 

Respondent: Ja. Nej men sen är det ju det där med att länka samman egenkontroller och med 

granskningar, där finns det ju hur stor möjlighet som helst egentligen.    
 

JD: Jo men så är det ju. Nackdelar var väl med det där att du tyckte att all info inte fanns. Att 

det är olika standard på de olika projektörerna. Att någon kan vara jättedetaljerad och någon 

är verkligen inte det. 
 

Respondent: Nej just det. Men sen är det så mycket som händer under resans gång som 

förändras . Och där är det väl svårt att få modellen att hänga med också lite grann. Säg att man 

gör om det här rummet, det är ett rum här först sen är det här en ny planlösning och då blir det 

att en raddi sitter på en vägg som inte finns till exempel och det går rör förbi ett fönster för 

man har satt in ett nytt fönster. Och då tappar man ju tilltron liksom och då har A kanske 

uppdaterat modellen och dom andra har inte gjort det. 
 

JD: Nej då gäller det ju att man verkligen måste synka allihopa för att det ska fungera.  

 

Respondent: Ja och den synkningen är ju lite seg förstår jag. 
 

JD: Ja. Ja men just nu är det ju det. Modellerna är ju inte perfekta än. Dom har ju inte riktigt 

så att allt synkas automatiskt med alla som jobbar, det borde det ju vara om det ska funka 

bra. Men det gör det ju inte, än. 

 

Respondent: Men det bygger väl på att många projekterar i olika dataprogram eller sådär och 

det finns ingen branschgemensamt och sen när man ska påta ihop allt det här så talar inte alla 

system med varandra.  
 
JD: Men då kanske man inte heller vill göra sina jättesatsiga modeller om man ändå inte 

använder dom ute heller sen. Så det är väl någonting alla måste komma överens om kan jag 

tänka mig innan det blir bra. 
 

Respondent: Det är ju branschen ultraseg med. Det är ju skrämmande både vad gäller, BIM är 

ju en sak, men allt ifrån ID06 till vilka hjälmfärger vi ska ha. I stort och smått så att säga. Om 

vi ska ha handskar på oss eller glasögon. Alla kör olika lixom. Hakremmar, alla har sina 

grejer. Att man inte jobbar mer branschen tillsammans, det är bedrövligt. Och vissa, som 

ID06, vad jag är ute efter är att lägga in kurser och utbildningar i sånt här. Som det är nu så är 

det ju, jag har jobbat med i 6, 7 år försökt påverka men dom vill inte. 
 

JD: Nähä? Men varför? Det är ju sånna här smågrejer som är jättenkla och som skulle 

underlätta men så ba nej?! 
 

Respondent: Alla byggen skulle underlätta hur mycket som helst. Och det är ju “jaha, har du 

heta arbeten?” “nae jag vet inte när jag gick en kurs” men kolla på kortet den går ut om tre 

månader eller din kurs gick ut du får inte göra heta arbetet här. Och det är bara ett exempel. 
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Och alla byggen då, den här rörmokaren vi pratade om han åker till 20 byggen om året och 

alla hamnar i samma situation. 
 

JD: Nej men det är jättesant, det där borde man ju göra. Man har ju en egen liten sida där 

när man blippar sitt id06 det är ju bara att det står där. Det hade ju vart skitsmart. 
 

Respondent: BIM är ju på samma sätt ju. Men det är ju mer komplext, kan jag tänka mig. 
 

JD: Ja man vill ju inte göra saker för svåra heller så att folk behöver lära sig att använda 

dator på ett visst sätt. För då är det ju enklare att bara använda en ritning. Så det måste ju 

vara nånting enkelt. Så det är nog lite svårare att få till än det du tänker på 
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Intervju 2, Arbetsledare på NCC 

 

1. Vilken information saknar du och skulle vilja kunna kolla upp själv istället för att höra 

av dig till projekteringsledare? Mängder, mått mm? 
 

Respondent: Vi kollar allting själva idag, det gör vi. 
 

JD: Ni ringer inte konstruktören och säger nu saknas det mått här? 

 

Respondent: Näe vi kollar själva men det vi tampas med här eftersom att det här är ett 

samverkansprojekt och vi sitter väldigt nära projekteringsgruppen så är det, det finns lite 

dilemman där av att handlingar kommer väldigt sent, eller att vi.. Det är ju liksom det 

negativa om man säger då, det finns ju inte färdiga handlingar att jobba efter alltid. Fördelen 

är att vi kan påverka hur vi ska bygga, så vi kommer ofta inför moment, jag har möte vid 12 

idag med konstruktören för att där är det ritat på ett sätt och vi vill göra på ett annat sätt för att 

vi har ändrat lite hur vi, våra gjuthöjder och hur vi ska göra med gavelväggar och sånt. Då 

träffas ju vi också gör ju han om handlingarna då. Så det är ju en stor fördel för man kan ju 

inte bara köra utan man måste ju få det OK:at att göra en annna lösning. Det kan vara väldigt, 

frustrerande, för vissa individer att det inte finns en färdig handling att titta på för att man 

tycker att man stampar eller, vi kan inte beställa färdigklippt armering och bockat och sånt 

där. Här gör vi allting själva så vi har inte det behovet på samma sätt men det gäller ju att man 

förstår att vi jobbar i ett sånt här projekt, det är jättebra för vår beställare att vi är flexibla men 

vi måste förstå för projektören att dom inte har allting klart också.  
 

LH: Men hur långt före, alltså, är ni då? Alltså när ni diskuterar med projektören?  
 
Respondent: Men alltså vi hade ju möte i, det var ju långt innan vi började med projektet som 

vi satt första gången. Sen hade vi ju möte med våran betongbas och sen en armeringsguru 

liksom, alltså från oss, så träffade vi konstruktören. Det var innan vi hade börjat med huset 

och så gick vi igenom hur modell var hur, jamen såhär gör man inte, för alla vet du inte, du 

projekterar ju och idag 3D projar man ju i stort sätt allt, så all armering kunde vi gå in och 

kika på, hur lösningarna är och sånt. Och då har vi ändrat jätte jättemycket grejer med så då 

har dom fått rita om.  
 

LH: Men det är mer innan ni börjar bygga eller håller ni på med det där nu också med det är 

det som är lite längre fram? 
 

Respondent: Ja det är nu med, det som är bristfälligt projekterat eller det man kommer, det 

man ser att nej men det här lirar ju inte eller att det sker en revidering. Hela hus nio då som 

jag jobbar med det var ju en prefabstomme från början. Sen valde vi i projektet att nej men vi 

kör platsgjutet. Då blir det ju liksom en helt annan projektering. Så vi kollar ju upp alltid 

själva, men vi måste ju få ett OK när det sker förändringar med respektive projektör. Sen kan 

det ju vara, nu har vi köpt en takleverantör med färdiga takkassetter, då sker det ju en 

revidering med höjderna för stommen, hur högt gjuter vi, hur ser armeringen ut där uppe? Då 

blir det ju en revidering igen liksom. Så mycket grejer är ju inte att man bara kan bestämma 

innan, utan det kommer lite pö om pö efter att vi köper upp vissa leverantörer och 

entreprenörer. Jag vet inte, jag tycker att vi, och det är väl vi i alltså  produktionsledningen , 

det är ju vi som kolla upp grejerna, men sen har ju vi även, jamen skärmen, likadant som på 
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senapen där vi har alla ritningar så, modellen ligger ju på en produktions-PC också så alla kan 

gå in och snurra och sånt. Sen gäller det ju i vilken grad det är komplicerat och inte liksom. 

Ibland behöver ju nån av oss vara med en nya exempelvis som går igenom. 
 

2. Vilken information skulle du vilja att yrkesarbetarna kan ta fram själv? 
 

Respondent: Helst så mycker som möjligt. Nu kommer vi till det skedet, nu har vi haft 

liksom, vi har ju den skärmen, du kan få inloggning på en padda exempelvis, bluebeam finns 

inte för mobilen än så länge. När den kommer så kan ju folk, idag är ju mobiler halvstora i 

alla fall, du kan ju se handlingar. Dalux kör vi ju så då  kan du ju enkelt kika hur det är tänkt, 

alltså hur det ska, det är mycket för det visuella i det vi använder nu. Och det blir ju mer i 

stomkompletteringsskedet som vi kommer att använda dalux.  
 

LH: vad är det för något? 
 

JD: Det är typ solibri? 
 

Respondent: Ja det är väl mer framdrift, om man säger såhär att solibri är ju mer en modell, 

alltså det är ju, det är ifc-filer där du, vare sig du ritar i tecla, revit, autoCAD eller nåt, 

archiCAD så skapar du ifc-filer och sen slår du ihop dom till en modell. Så kollar du på den 

och tar ut alla mängder och gör klaschkontroll och allting i solibri. Det är ju liksom 

modellsamordningen om man säger, främst, och även mängder. Men i dalux, där är det 

mycket framdrift och inför besiktningar och sådana grejer. Vi har inte kört så, nu har det 

kommit ganska mycket internutbildningar på det och dalux använder vi som en viewer just nu 

men vi vill använda field för att kunna använda det i stomkompletteringsskedet. Men då vill 

vi vara trygga först i att vi kommer nyttja det, tror vi på det liksom, vilken procent ska vi satsa 

på dom här grejerna? Så varje projekt liksom anpassar ju sin egen, sätter ju sin målbild och 

vad är syftet, hur mycket kommer vi att nyttja det, är det värt att satsa på. Men yrkesarbetarna 

exempelvis, vi har ju en väldigt, som man kan ta på väldigt enkelt och de är ju typ 

dörrmontage. Det är ganska komplext liksom, det är dörrkort till alla dörrar, det är fler hundra 

sidor bara den pärmen som man hade förr. Du har ju planritningar där läget och allting står på 

den, och den är ju ganska nice att ha eftersom vi har ju länkar via det när vi använder 

bluebeam. Det är egentligen ritningshantering. Det är ju inte något mer med det egentligen 

men det blir otroligt smidigt att liksom, okej här är den dörren, nu står jag här, klicka på den, 

eller jag zoomar in där, de där måtten är jättelätt å bygga, öppningen för den, klickar du på det 

dörrnamnet då kommer du direkt till dörrkortet, vet precis vad det är för trösklar, vad det är 

för karmöverföringar och allt vad det må vara. Sen vill vi även koppla en egenkontroll till 

den, och framdrift så man har koll på vad som är monterat, är det någonting som är trasigt 

eller, dom där två installatörerna är inte klara än och alla andra är klara. 
 

LH: Så att du lägger in det i modellen medan du jobbar med det? 
 
Respondent: Det är inte i modellen, utan det är egentligen länkar via bluebeam. Modellen är 

lite svår, jag tror att modellen med dalux-fil, det som gör den väldigt, alltså allting grundar sig 

ju, vad vi än gör, så hela BIM paketet, det är ju otroligt stort, och det.. NCC säger att vi ska 

använda BIM liksom. Okej, för vilka projekt då och när är det värt det? Vi kan inte säga i ett 

projekt att vi vill använda det här, om det inte är projekterat så. Så vi måste vara med i 

projekteringen och tycka, via PDF-guidelines som vi lägger som grund för alla projektörer, då 

vet dom hur dom ska skriva sin metadata. Annars kan vi aldrig skapa typ länkar om dom inte 

har projekterat det från början. Vill vi att dom ska lägga in respektive skikt i en vägg eller vill 
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vi bara ta ut kvadratmeter vägg och sen jämföra det mot innerväggstyper för att få, våra 

mängder idag som vi får ut det är ju kvadratmeter vägg, sen får ju vi kolla det mot 

innerväggstyperna. Någonstans får det ju vara en gräns, det kan ju kosta flera hundra tusen 

extra i projekteringsledet att projektera i detalj. Där är ju BIM-objects väldigt bra, dom 

kommer ju med färdiga produkter och lägger in i revit och i allting som man kan få klicka på 

den toalettstolen så vet man exakt artikelnummer typ. Så vad yrkesarbetarna ska ta fram själva 

är i min värld så mycket som möjligt utan att det ska bli fel. Och visuellt, jättebra, förstå 

liksom, vad jag bygger och hur det kommer att se ut sen, så man har liksom sett den. Vi 

kommer ju att ha produktionspaddor och sånt till dom som har behov av det. Men för större 

delen så är det ju dom här större skärmarna som tilldelats. Men det är ju inte meningen att 

yrkesarbetarna ska gå och mängda och så, det ska ju va preppat och allting innan. 
 

LH: Jag tänker mer om det är typ, alltså det är väl ganska ofta dom frågar typ, hur ska det 

vara här och hur ska det vara här för att dom har inte riktigt bilden av det.  
 

Respondent: Nej, och det får du ju via, har ni varit inne i dalux nån gång eller? 
 

LH: nej jag har inte det 
 

Respondent: Den är ju ganska enkel, jag skulle kunna visa snabbt bara. Du kan ju får se bara 

väldigt kort, det är lite som ett tv-spel. Dalux blir ju liksom det visuella. 
 

*Kollar lite i dalux och sedan vidare i bluebeam med länkar* 
 

Respondent: Det är ju liksom väldigt enkelt att hoppa runt, och samma att du kan hoppa 

mellan länkar vad du vill se, sektioner, undertak, allting, sektioner och planer. Det är fem 

galgar och två pärmar vi kollar på på 30 sekunder och sånt kan ju alla ha. I min värld är allt 

detta för att spara tid och säkerställa att det är rätt. 
 
JD: Kommer man att använda det då? Alltså där ute tänker jag? Är det lätt att få ut? 
 

Respondent: Ja, det är ju så enkelt! Det finns ingen som har provat det som har tyckt att fyfan 

va dåligt. Sen måste man alltid säkerställa att, den största risken med exempelvis det första vi 

gjorde för hus 9 var att vi, ah men vi ska jobba med det här, okej, vi tar bort alla delplaner. Ni 

vet en översiktsplan det tar ju hela huset liksom. Du projekterar ju i en modell, så alla detaljer 

finns men du väljer ofta vad du ska visa i respektive vy, så skriver du ut en översiktsplan så 

brukar den vara ganska ren för att det blir så plottrigt annars. I det fallet där nere så skulle vi 

ju ha haft tre delplaner och då skulle du få se en tredjedel av huset men att den är väldigt 

detaljrik och sen behöva byta till nästa ritning för att se nästa del av huset. Nu har vi tagit ut 

jättetydliga, alltså allting på översiktsplanen så skrotade vi delplanerna eftersom vi ändå 

jobbar digitalt så zoomar vi ju. Risken vi har idag som inte är löst är att vi skriver ut ritningar 

inför vissa montage också. Vi kan ju inte ha 150 olika paddor där ute om det är 150 olika, sen 

kommer ju inte vi vara så många men säg att vi är 22-23 snickare, alla har inte varsin padda. 

Då skriver man ut och sen har man det uppsatt eller att det finns för dom momenten som dom 

ska göra, vilken ritning är det? jag vill gärna ha ritningsramen med, jag vill ha en hybrid 

skalstock, som liksom ändras beroende på hur mycket jag zoomar och även ett 

ritningsnummer och revideringsdatum, vilket pm är det här? Det är inte med idag och det är ju 

en jättestor risk att du bygger efter fel ritning.  
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LH: Men jag tänker när det är så här digitalt, då brukar väl det vara dom nya revideringarna 

som liksom ligger där? 
 

Respondent: Så är det, om du jobbar digitalt ja, men jag kan ju välja att skriva ut en yv. 
 

LH: Ja du tänker varje gång du har skrivit ut en och sen råkar man ta fel? 
 

Respondent: Ja och du har ju ingen, om jag bara vill titta på.. Okej jag ska montera dom här 

toalettgrupperna eller göra det här så vill jag gärna ha den här utskriften, då är det ju bara 

skriva ut den här vyn, men det som står här nere(ritningshuvud). Vi vet ju inte vilket datum 

det är reviderat, du vet inte ens vilket ritningsnummer det är. Hela den ramen med det här vill 

jag ha med i utskriften kring den här(valda vyn), då är jag hemma liksom. Men det finns ingen 

som, idag får vi liksom klippa den och får göra en översiktsbild av det där nere och klistra in 

på den här utskriften.Det kommer jag aldrig få en yrkesarbetare att göra för det blir en 

påläggning som man inte kan kräva av den som inte vet hur man gör. Så den tampas jag med 

och vi har ju ställt frågan för ganska länge sedan till folk som är med och utvecklar både 

bluebeam och allt det där, hur man kan få med det men jag har fortfarande ingen lösning på 

det 
 

LH: Man tycker ju inte att det borde vara så svårt. 
 

Respondent: Nej i min värld är det skitenkelt, men jag är ju inte programmerare eller sånt 

heller.Det måste ju vara lätt att göra i mallar liksom. Så det är ett dilemma jag har och det är 

också det att man måste ju säkerställa då också vilken svårighetsgrad man väljer och lägga 

saker på. Men våra yrkesarbetare går ju inte och snurrar i modellen liksom. Det gäller ju att 

den är, vi ser ju till att grejerna är uppdaterade, vi ser till att grejerna är öppnade på den där 

skärmen. 
 

LH: Men jag tänker om det är, om man kollar på ritningar eller nåt eller om det är något som 

ska byggas på nåt sätt med det går inte för att det är nåt som har hänt typ. Om då en 

yrkesarbetare går in och kollar i 3D-modellen och ba ”ah men jag kan lösa det på det här 

sättet” skulle det gå eller måste man säga till någon arbetsledare eller något då så att dom 

vet om det så att typ relationshandlingar och sånt blir rätt. 
 

Respondent: Ja, allt beror på vilken dignitet det är. Alltså du kan ju inte ändra till någon annan 

typ av brandklass eller ljudklass och lägen, så mycket ska ju stämmas av. Kan det inte göras 

enligt handling så ska det ju, och det är ju inte alltid en arbetsledare eller en i 

produktionsledare kan ta det beslutet. Att det måste ju bollas med våran beställare och i sin tur 

kanske deras projekteringsledningsgrupp, och då gör ju vi som fråga svar. Vi skickar det till 

byggledaren på akademiska hus också svarar ju han tillbaka i ett platsbesked. Eller att det blir 

ett stort omtag, då blir de ju kanske i ett pm att projektören måste blandas in, så det är ju ingen 

som bara åker liksom. Men det tycker jag funkar bra, det gäller ju att alla liksom, det gäller ju 

att den första som är påläst det är den som har ansvar för respektive områden från arbetsledare 

och sånt där att man liksom verkligen är påläst inför jobben börjar. Rätt material ska redan 

finnas på plats, det är ju rätt kostsamt om man har, liksom står och inte har något att göra. Då 

är de ju redan berett och sen har man en beredning med dom som ska utföra respektive 

moment. Det kan ju vara ett jättestort moment som innerväggar eller golvläggning eller vad 

det nu må vara, då har man en beredning kring det, man försöker hitta dom kritiska grejerna, 

sen kan det ju komma lägen att det här funkar ju inte som du är inne på, att det kommer inte 
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gå bygga såhär som det är ritat på ett enskilt ställe. Då hanterar man ju den då, men man ska 

ju ligga i framkant så mycket som möjligt och vara påläst och försöka ha sett dom grejerna.  
 

3. Vilka nackdelar/fördelar kan finnas med att yrkesarbetarna tar reda på svaren själv? 
 

Respondent: Nackdelarna är ju, det är ju att säkerställa att det är rätt information, alltså om 

yrkesarbetarna gör det själva, och att det inte ska vara för komplext. Jag tycker att jag är 

ganska innovativ och vill prova nya grejer och sitter ofta på youtube hemma och försöker lära 

mig nya program och system och vad det nu må vara, för att jag är intresserad och vill ta hjälp 

av det och allting grundar sig i att jag ska spara tid, för mig själv, och jobba mer effektivt. 

Men att lansera något för alla som inte fungerar är det sämsta man kan göra. Då dödar du 

hälften vid fotknölarna direkt. Då kommer du aldrig kunna sälja in det igen i projektet. Så min 

vision när vi började projektet det var ju där uppe vid 100 procent jag ville ju göra hololenses 

och all möjlig skit liksom, men de visste jag att det kommer jag inte få, då får jag ju satsa på 

dom här 75 procenten som jag tror på och så gör vi den investeringen och får det avstämt med 

akademiska hus så att dom också är med. Det faller ju alltid in en kostnad när man ska testa 

något nytt så här. Och då kör man ju 100 procent på dom 75 procenten exempelvis. Sen är det 

ju att föra ut det till respektive individ som ska jobba med det, var drar man den gränsen? Den 

kan ju vara varierad, den kommer vara varierad, vissa liksom, våran armeringsstation där nere 

har ju själva velat haft en egen dator där ute för att kunna gå in och snurra i modellen, för att 

kunna se hur är det tänkt. 
 

LH: Det måste ju vara jättebra i armering 
 

Respondent: Jättebra! Och sen är det ju väldigt svårt att rita det för att det är inte alltid att det 

funkar så det blir ju många gånger vi bollar tillbaka till dom och säger att såhär gör man inte 

eller vi tänkte göra såhär istället. Man kan ju formulera sig på olika sätt, och det tycker jag har 

fungerat ganska bra, så länge båda parter är öppna för det, samverkansdelen liksom. Fördelar 

är ju att folk är pålästa själva. Dom vet vad dom gör och varför, dom vet hur det kommer att 

ses ut sen. Det är tidsbesparande, det är inte att du behöver gå in och hämta nån för att göra 

nåt, alltså du har ju väldigt bra framförhållning själv då och är påläst inför beredningar och så 

så det finns otroligt mycket fördelar. Sen är det ju viktigt att dom som är ansvariga ska ju vara 

minst lika påläst och veta vad som föregår. Man kan ju inte bara släppa och inte sitta på 

svaren själv liksom.  
 

4. Hur svårt program/app tror du att man skulle kunna ha för att alla skulle kunna och 

vilja använda sig av den? 
 

Respondent: Alltså det viktigaste är ju att sakerna fungerar, det är absolut viktigaste. Men 

exempelvis som, så gjorde jag i förra projektet, solibri det är ju ganska, du kan gå in och 

snurra i den liksom men det är typ på den nivån, du har svårt att lokalisera mellan våningsplan 

och, alltså om du inte vet vad du håller på med, så där drog vi ner många andra program, som 

grx-filer, då blev det ju mer som en tv-spelsfunktion där du sprang runt på den våningen och 

tittade. Det är väldigt visuellt och väldigt.. i sälj är det jättebra liksom. Vi jobbade delvi med 

ockulus, alltså glasögon och sånt men där gjorde vi som förprogrammerade vyer i solibri så 

man kunde öppna solibri och sen klicka och då kom en färdig, alltså typ nu kom alla 

innerväggar upp, nu kom alla dom där upp, storköket, badrummet, alltså så det inte blev en 

massa krimskrams runt omkring liksom. Det var väldigt positivt för då blev det inte lika 

komplext. För om vi ska gå in och gömma den där väggen för att se hela det här utrymmet, då 
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är det en funktion du ska kunna, men om det redan är en färdig vy, då är det mycket lättare. 

Men då kräver ju ofta datorer och allting ganska mycket för att kunna hantera modellfiler och 

det har man ju inte i en padda på samma sätt liksom, inte solibri och sånt i alla fall. Så jag vet 

inte, dom apparna vi har... Dalux tror jag absolut på, den gör du ju liksom superenkelt på 

grund av att du har en ritning där och en 3D-modell precis bredvid varandra. Du vet vart du är 

någonstans och tittar, den kommer dom jubla över när dom använder för att det är så himla 

enkelt att se, och det är typ tre knappar att trycka på. Så den kommer vi köra till alla som vill 

och tror att dom får ut någonting av det. Bluebeam gör vi ju redan för att titta på ritningar och 

lokalisera sig, så dom kommer vi nog satsa ganska hårt på, dom två, sen om man vill använda 

dalux fil, när det gäller framdrift och sånt där, då är det mycket egenkontroller, att man ska 

kryssa i själv och sådär. Den vet jag inte riktigt hur mogna alla är för att göra. Digital 

signering vet jag inte heller hur jag ska få in riktigt, så den fnular jag på. 
 

LH: Men är dom positivt inställda, alltså yrkesarbetarna till att börja använda ny teknik och 

sådär? Eller är det mycke varför ska vi hålla på med det här? 

 

Respondent: Det är väldigt blandat. Men du har ju liksom både en ny generation som är på 

väg in, det är otroligt dålig påfyllning från skolor till yrkesarbetare och det tycker jag är 

jättetråkigt. Det dödar ju våran bransch lite om vi inte har egen personal, då kommer vi bli ett 

rent projektstyrningsföretag allihopa. Och så satsar inte NCC, NCC satsar ju på egen personal 

och vill att det ska vara. Och det blir en helt annan gemytlighet i projekten om man känner en 

gemenskap också. Men många är väldigt positiva och det är ju dom man ska satsa på och sen 

ska man ju ha backup planer för dom som inte vill göra det. Men vi har ju inte, vi kommer 

inte beställa ut uppsättningar av alla ritningar till det här projektet och det har vi aldrig gjort 

förut, att det inte finns galgar på allting och sen måste vi ju dra ner alla ritningar digitalt och 

lägga dom lokalt också, för det kan ju vara så att servern är nere. Man är ju ganska, det har 

hänt två gånger att vi inte har haft, bluebeam låg nere två timmar en dag, då kom vi inte åt 

ritningarna via bluebeam. Då kunde man ju hämta dom på det andra stället men är nätet helt 

nere då lär man ju ha dom någonstans så att man kan ta fram ritningar. Det är ju en liten, men 

det har ju hänt som sagt två gånger på ett år så det är ju inte så jävla farligt. Så jag vet inte, 

svårigheten på en programmapp är ju helt beroende på individ och sen är det ju, faller det ju ut 

i en kostnad såklart också. Ska man köpa den här appen som är en licensbaserad med 

årskostnader eller månadskostnader så är det ju alltså.. Det beror ju lite på vad NCC säger, här 

har vi ju massa licenser på den, den är det bara hämta, ni är si och så många, det är grönt 

liksom. Måste NCC satsa och betala extra för det så får vi göra den bedömningen, ska 

projektet ha det eller så.  
 

LH: Men jag tänker om man har bara typ en viewer, så att det är mindre grejer man kan göra 

i.. 
 

Respondent: Det är så vi har idag 
 

LH: Brukar dom kosta? 
 

Respondent: Nej så dom är ju… 
 
LH: För dom måste ju va mycke lättare att bara kolla i också. 
 

Respondent: Ja de är det absolut, sen kan du ju inte få ut allting av dom heller, och de är ju de 

också, vars man ska lägga nivån, vad ska man lägga, vem ska göra vad. I solibir så har ju jag 
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checken, den heter modelchecker, den kan du ju skapa rapporter och så att du kan ändå se 

allting i viewern, alltså du kan ju se dom filtrena och klassifikationerna som är skapade 

gällande mängdning av innerväggar och allting men du kan aldrig skapa en rapport av det. Så 

du kan ju inte exportera till excel och sådana grejer. Det gör du i checken men checken kostar 

pengar, så vem ska ha det, är det värt att alla har det eller, det är ju för olika grejer liksom. 

Men vi jobbar ju väldigt tight i projektet så vi hjälper varandra över gränserna hela tiden. Det 

är ju prestigelöst och högt i tak och man stöttar varandra och då tycker jag att det fungerar 

ganska bra att vissa har det och andra inte men att dom kan få ta del av det via den andras 

hjälp liksom. Men i övrigt så, ja dalux är ju också en viewer, den funkar, field kostar pengar 

varje år respektive licens som man har varje år. Den bedömningen är jag inte klar med än, 

vilka som ska ha, och hur många.  
 

5. Vilka fördelar/ nackdelar ser du med BIM? 
 

Respondent: Det finns ju bara, alltså att inte jobba med BIM, då är de att gjuta en platta 

nånstans ute i skogen och där du inte vinner något på det. Men allting som man, alltså det 

handlar ju om att veta innan du börjar projektera huset i vilken grad du ska projektera för vad 

du ska använda i produktion. Många tänker ju inte liksom, dom tänker inte produktion och 

dom som bygger tänker inte projektering, det blir liksom att smälta ihop dom två som vi har 

gjort i det här projektet att vi har skapat pdf guidelines för hur dom ska projektera. Det var ju 

många gånger dom fick på näsan när dom släppte ritningar att det här är inte enligt vad vi har 

kommit överens om, ni får göra om. Har du inte gjort rätt från början är du ganska rökt med 

vad du ska ta ut sen. Och vi vet ju inte vilken nivå vi vill, det kan ju vara en annan 

organisation som är med i början än den som är med och bygger. Här tycker jag att vi har 

skapat, men vi har ju förhållningarna, vi kan inte säga att vi vill ha ut exakt antal gipsskivor 

via modellen, ah men det går inte, det står antingen 12,5, 12mm eller 24 mm gips, det är inte 

delat i skikt liksom. Så det sätts väldigt tidigt hur möjligheterna ges för produktionen sen. så 

att vara medverkande i projekteringen är jätte jätte viktig. Men med BIM finns det inga 

nackdelar att jobba med, inte alls. Fördelarna är ju att du har all information, och du kan ta 

den vidare. Jag vill ju.. nästa steg som inte, dom är inte mogna för det än heller men det är ju 

förvaltning och drift. Det är ju liksom, ni har ju sett det ni som pluggar att det är så här att 

projektera det här huset kostar 5 miljoner, att bygga det här kostar 500 miljoner, att förvalta 

det här huset kostar 500 miljarder.. nej men förstår ni, det finns ju en sån stege som man fick, 

ni har i skolan. Så det finns ju otroligt mycket kvar, det är nästa steg att förvaltningen har det 

här för driften. Du kan ju se elförsörjningen, du kan se hur hela det här samhället är uppbyggt, 

allt kan ju vara 3D-modellerat, ett helt samhälle. Det måste ju vara hur nice som helst att ha 

för en stadsbild eller för en Kyoto, alltså nästa nästa gång det blir ett miljöavtal. Hur ser det 

ut, hur kan man göra, men där är jag ute och viftar mycket. Men jag har inte sett något 

intresse av dom från fastighetsägare att se, gå in i en modell, hitta vilket fönster det är, utan 

dom ringer ju våran eftermarknad om det är på garantitid eller så åker dom dit och tittar på det 

här fönstret. Det skulle vara ganska nice att ha allting i en, att dom vet allting innan, dom vet 

vilken entreprenör det är som utfört det, alltså allt går ju att modellera in. 
 

LH: Jamen det är ju jättebra om man kan lägga in det redan nu. Vi hade en föreläsning med 

ica fastigheter och han snubben som snacka då, han har börjat med det där, gjort en 3D-

modell av några ica butiker och så går du in och klickar på lampan, då kommer en länk till 

den lampans återförsäljare. 
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Respondent: Hur bra som helst, de är ju liksom såhär, det blir aldrig fel. Ica är väl franchise 

va? Så varje ica butik är ju, alltså respektive, alltså hemköp är ett bolag hela skiten liksom, så 

det är väl kanske svårt där, där det styrs på individnivå lite grann. Men ha det konceptet som 

IKEA och allt det där det är ju hur nice som helst, kan ju inte bli fel. Allting gällande 

underhåll, drift och förvaltning måste ju bli så mycket billigare, och tidseffektivt.  
 

JD: Och modellerna finns ju redan. 
 

LH: Jamen precis, om man bara skickar vidare dom, det borde ju inte vara så svårt. 
 

Respondent: Näe du kan ju göra i google earth, kan du ju ta en modell här så lägger du in den 

i google earth. Varför skulle du inte finnas information där också, eller för den som är behörig 

eller vad man säger. Nu är det bara en klump som ligger där som man kan se visuellt. 
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Intervju 3, Arbetsledare på NCC 

 

1. Vilken information saknar du och skulle vilja kunna kolla upp själv istället för att höra 

av dig till projekteringsledare? Mängder, mått mm? 
 

Respondent: Men det är mycket mängder, så man kommer åt olika väggtyper, så man kan 

separera hur mycket till exempel gipsskivor per våning. Ibland kan det vara också, alltså 

vilken våning och vilken väggtyp så att säga. Det kan vara, jamen att här kanske en kort, 

väggfisar som går från tak och ner bara till en bit över golvet för sen kommer ju glaspartier 

och trädörrar och allt mot det. Liksom, hur mycket av den, då vet vi att här ska vi prioritera 

först och hur mycket av just den här, det kan vara skönt. Annars, just nu känns modellerna så 

pass låsta och antingen är det ju en licensfråga att vi ska ha rätt att ladda hem dyra 

fullversioner då och det kanske dom inte är så sugna på att göra så att då har vi den här enkla 

BIMeye, och då måste den här informationen finnas redan färdigpaketerad. Så att det kan ju 

vara något, att vet dom om det så kan dom paketera så att det finns i filerna att läsa. 
 

LH: Men tänker du att man ska gå in och trycka, alltså är det bara så att om det är specifikt 

den här lilla biten alltså hur mycket gips det ska finnas där eller tänker du att alla mängder 

finns så att man bara kan plocka ut det? 

 

Respondent: Lite dels att, man vill kunna labba lite sådär så att…. dels liksom hur mycket 

mängd och sen kunna filtrera ut det här, eller den väggtypen i alla fall på den här våningen. 

Det brukar bli att nu kör vi full fart på den här våningen och sen inför nästa våning vill man få 

lite olika högar sådär. Det är som längdvaror, både reglar och skenor hur mycket det ska vara 

så att det är svårt att.. mäter man först får man ju börja med att mängda såhär är det två lager 

gips eller tre lager gips på båda sidorna. Arean först som dom ritar det är ju bara enkelt, 

endimensionellt egentligen eller tvådimensionellt så att, det blir mycke räkna själv. 
 

LH: Jamen precis, jag tänker också att det blir många som ska göra samma jobb när man ska 

sitta och räkna sådär själv. För kalkyl kollar ju först och sen kollar man när man ska beställa 

och sen kollar.. Alltså det är så många som ska göra samma sak.  
 

2. Vilken information skulle du vilja att yrkesarbetarna kan ta fram själv? 
 

Respondent: Ja, om man ska släppa ifrån sig något här.. vill gärna att dom ska kunna ha 

tillgång till dom detaljlösningar som finns på ritningarna, det kan man tänka sig. För det är 

nog helt okej, oftast har man gått igenom allting med dom och sen kan det vara när det har 

gått en bit efter arbetsberedningen så kan det vara svårt att veta liksom vars är vi?  
 

LH: Men skulle det då vara att hantverkarna kan gå in och kolla i modellen så att man ser det 

i 3D och sen att dom kan ha ritningarna också och kolla liksom fler gånger eller hur..? För 

jag tänker att om man har den i 3D så är det ju lättare att få förståelsen. För i alla fall när 

jag kollar på detaljer är det ju otroligt svårt att förstå liksom hur, alltså att få bilden i 

hjärnan. Så om det finns i 3D så kanske det skulle vara lättare? 
 

Respondent: Ja man får ju ett sammanhang till detaljerna så att, om man får se vart den sitter. 

Det är ju jättebra men jag tror att det svåra är att veta hur man kan få se det på rätt detaljnivå. 
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Hur mycket av det här hörnet ska vara genomskinligt och ska man ha med reglar eller 

isolering eller.. den är svår. Alla detaljer är inte alltid genomtänkta heller, oftast är det ju en 

uppslagning från 3D programmet också, slå upp väggen så, också gör man väl kanske en 

fönsteröppning och sådär. Det är bra för det kan ju behövas liksom, vissa saker är ju lätt att få 

en klarhet över hur det är tänkt och vad det är för något, oftast är kanske hur det kommer att 

se ut hjälper dom mycket för då vet dom att om vi gör på det här sättet så kan vi lösa det, det 

är inte alltid att dom behöver allt detaljerat, det är svåra avvägningar. 
 

LH: Ja för att är det inte ganska ofta som det inte fungerar att göra precis som det står på 

ritning? Det är väl ganska mycket man får tänka själv och lösa själv på plats även om du har 

ritningar och konstruktören har tänkt så blir det ju ofta någonting som inte stämmer enligt 

ritning känns det som, eller? Så att man får fundera lite själv. Alltså typ, här gjöt vi för högt 

så nu går inte det där så då måste vi göra såhär för att nånting. 
 

Respondent: Sådana småmissar som just du säger att man har spacklat lite för mycket att då 

kan man ju, där är dom bra på att liksom palla upp det och snygga till det sådär så att... För 

vissa, typ gjutreglar och sånt vill dom ju ha, på botten, gummilister både på kanterna och 

upptill och där vet vi ju att problemet blir, att när gipset kommer på så blir det som att väggen 

går rakt och sen så böjer den ut där nere, och då blir det svårt att sätta dit sockeln. Så väljer vi 

bort gjutreglarna och sätter dit en sorts gjuttätning istället så sparar du när du gipsar så tätar du 

runt istället då, för att slippa få den här bucklan dåra. Det är ju nånting som man lär sig 

efterhand att gjutreglar det går inte. Teoretiskt så ser det ju bra ut men att få det snyggt, nej 

den här lilla gummilisten som ska täta, den bygger ju faktiskt lite grann så att. 
 

3. Vilka nackdelar/fördelar kan finnas med att yrkesarbetarna tar reda på svaren själv? 
 

Respondent: Om yrkesarbetarna ska ta reda på saker själva så kan det ju vara att dom inte har 

tillräckligt mycket kunskap för att läsa ritningarna. Att dom inte har gått ritningsläsning på så 

vis och att dom inte vet vad allting betyder heller. För det är väl det som ofta är den största 

missuppfattningen att dom tolkar det till sin fördel “men det ser ju ut så här” “näe det där är 

något annat” det är väl det som kan vara riskerna kanske. Men det är ju en fördel också att 

dom får ju reda på det snabbare hur det ska se ut. Sen är der ju svårt också, har ju försökt att 

få ut nån ipad mini i alla fall för att dom ska kunna titta på ritningarna men det är ju kanske 

svårt att ha till alla, i alla fall när det är stomskedet nu, det regnar ju, snöar, det är iskallt så 

man har tjocka handskar på sig, det är ganska hård miljö för elektronik. 
 

LH: Det känns som att det skulle gå sönder. 
 

Respondent: Ja just att kunna skriva ut papperskopior och laminera så att dom har ute, det är 

ju den biten som behöver kunna gå snabbt.  
 

LH: Det jag har tänkt på på det här men nackdelar är ju med ansvar. Eller såhär, skulle det 

kunna bli ett problem att dom, om man har ett problem och nu kollar vi på det här i någon 

app eller program eller vad dom nu har där ute och så bestämmer vi att vi gör så här, då 

tänker jag att det ska ju göras relationshandlingar sen också, kan det bli så att nu ändrade vi 

lite på det här och sen säger man inte det och sen kan det bli någonting.. Alltså hur man 

skulle göra så att det funka bra, för jag tänker att om dom tar reda på fler saker själv så 

kommer ju platsledningen veta mindre.  
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Respondent: Ja, jag tänker mer att dom tar mer reda på det själv hur det ska se ut och hur som 

ska göra, då gör dom ju ändå rätt.. 
 

LH: Och sen om det är något dom funderar över så frågar dom ändå. 
 

Respondent: Ja, dom frågar egentligen oss. Jag vet inte om man kan lösa det genom att fota 

och tala om att såhär har vi gjort. Sen är det svårt om det är någonting som byggherren 

verkligen vill att det ska vara på ett specifikt sätt, det är svårt att veta också i förväg att det här 

vill dom verkligen inte ändra på men man tycker själv att det spelar ingen roll egentligen.  
 

4. Hur svår program/app tror du att man skulle kunna ha för att alla skulle kunna och 

vilja använda sig av den? 
 

Respondent: Alltså det bör nog vara väldigt lätthanterligt själva programmet. Alla 

yrkesarbetare har ju inte ens en smartphone. Det märkte jag när vi skulle skaffa nya ID06 och 

verifiera med bankID eller pass “ah men jag har varken pass eller bankID.. jag har ingen 

mailadress” “aha okej” det blev så uppenbart att alla inte är intresserade av det. Det där är det 

svåra att dom som inte är intresserade av teknik eller inte kan hantera det bra. En annan 

arbetsledare på jag tror det var mark, han har inte hållit på med det över huvud taget, han har 

kört cross hela tiden, inte suttit framför datorn liksom, och nu ska jag hjälpa han med ipaden 

att komma igång. Det är enkla saker tycker man själv men liksom…Så att om man väl ska ha 

ett program eller app så ska den vara lättanvändlig, för att dom har fått en telefon är en stor 

grej där. 
 

LH: Det är typ zooma in och zooma ut? 
 

Respondent: Zooma in, okej, ja. 
 

5. Vilka fördelar/ nackdelar ser du med BIM? 
 

Respondent: Fördelarna tycker jag är att du kan se helheten med alla installationer och delar, 

hur dom går ihop och livar. Att kunna se hur rum och sånt där kommer att se ut tillslut, det 

underlättar när man sitter och försöker göra vissa delar i taget liksom, att jamen det här är till 

för att, nästa gång ska den sitta så här. Den här våningen är det olika golvtyper och väggtyper 

som ska användas där, två olika hörsalar och det är viktigt att dom inte hör varandra, det är 

lätt att se i BIM. Kostnadsmässigt, du kanske ska plocka ut kostnader för olika saker så att du 

kanske kan hålla isär dom så att du får en bra översikt på ja, om vi lägger filigran 

(plattbärlag), den kostnaden, hur mycket är det tänkt? Ja det följer i alla fall kostnaden så att 

man ändå kan styra och se om det är något som sticker iväg. Har vi beställt för mycke gips 

eller…  
 

LH: Några nackdelar då? Finns det? 
 

Respondent: Nackdelen är väl att det tar mycket tid kanske att sätta sig in i, just den biten att 

det tar tid att sätta sig in och det blir, detaljer man kan snurra in sig på, snurra bort sig själv 

liksom. 
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Intervju 4, Yrkesarbetare på NCC 

 

1. Vad skulle vara bra att kunna kolla på i 3D? 
 

Respondent: Det vi ute i produktion tänker på det är ju samarbetet mellan ventilation, rör, 

sprinkler. Det är mycket höjder, nivåer och det, allt över-och undertak, genomföringar så vi 

vet hur vi ska börja. Istället för att leta efter folk så kan vi då lättare förstå i vilken ordning 

man ska ställa väggarna. 
 

LH: Så om man typ kunde gå in i en 3D modell och kolla allting och ba “ah här är de så och 

här är de så” så skulle det vara bra? 
 

Respondent: Ja, då kan ju jag också veta, just nu så sker det muntligt och via telefon och då 

får man ju springa runt och leta reda på någon rörbas eller ventilationsbas och fråga, “ska ni 

ha något här” då får man ja eller nej, och får man ett ja så är det såhär, när vill ni fram och ska 

det finnas något mer där? Ska vvs fram också, vem ligger överst och underst och ja, så man 

försöker få bygget att flyta på och då ställa den frågan. Också den här anledningen att ska det 

vara rör så vill ju ändå vi helst dit med någon skärm eller vägg först och sen så tar man ett hål 

i den så kan man ju liksom växla av och greja och dona, istället för att behöva gipsa väggen 

efter det är massa rör, det är inte så kul. Där ser jag en fördel. 
 

2. Skulle ni vilja använda något digitalt hjälpmedel istället för att fråga arbetsledarna 

eller skulle de frågas ändå som extra säkerhet? 
 

Respondent: Det tillhör ju ens roll och yrke att när man blir fullbetald och allt eftersom så 

räknar man ju ändå med att man ska kunna ta självständiga beslut. Så det är ju det många ser i 

annonser till exempel, söker självgående yrkesarbetare av något slag, alltså det är ju, vi ska ju 

inte behöva förlita oss på, för alla är ju mänskliga och kan bli sjuka också, så vi behöver ju 

kunna ta egna beslut också.  
 

3. Om det gick att ta fram ritningar lätt och smidigt själv, skulle du göra det? 
 

Respondent: Ja. Enda hightec jag har på det är att jag har tagit bilder på, alltså från en ritning, 

har jag tagit bild med telefonen på undertaksritning nu när jag går och hänger 

byggbelysningen för att få in den i rätt korridorer och sådana saker framåt. Mer hightec än så 

har inte jag tillgång till i telefonen. 
 

4. Vad är det som oftast är svårt/ problem med när ni bygger? Saknas något? 
 

Respondent: Det som ställer till störst bekymmer är ju enligt mig samarbetet mellan arkitekt 

och konstruktör. När dom två krockar. Problem med vem som ska fram först med rör och 

vent, jamen dom finns ju ofta på plats och är lätta att få tag på men det är inte alltid man har A 

och K på plats och tillgängligt och när arkitekten har ritat ett fräsigt, häftigt hus som har blivit 

godkänt av alla instanser och konstruktören då ritar en stomme som ska hålla för den här 

pjäsen, och då kan det krocka med att det ligger någon balk i någon häftig glasöppning som 

ligger där. Då får vi den här LPP, löses på plats... Då får vi trolla med knäna liksom, man kan 
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ju inte gärna flytta balken, det är ju där man då försöker, ofta måste slå många kloka huvuden 

ihop för att komma på en ändå estetisk lösning på det hela för man kan ju inte göra hur som 

helst där. Då får man ju även fråga arbetsledare och oftast har man ju ett förslag själv, apropå 

det här med att ta egna beslut, men där blir det så känsligt för att det blir ju verkligen synligt i 

slutprodukten. Man får fråga arbetsledare som frågar platschef som ringer till en konstruktör 

som ringer till en arkitekt och sen ska det där tillbaka igen liksom innan nån kommer tillbaka 

igen och oftast säger att det går bra vi gör som du sa. 
 

LH: Jamen eller hur, det är otroligt långa ledningar.  
 

Respondent: Ah, men på sådana här stora projekt när vi oftast har folk som sitter här så 

underlättar ju det, men det är inte alla som har dom musklerna heller. 
 

LH: Men alltså sitter konstruktörer och arkitekter här? 
 

Respondent: Ja, K har vi ju här tisdagar vet jag, då är dom flesta här i alla fall.  
 

5. Hur svårt skulle programmet kunna vara för att ni skulle använda det? max zooma 

och vrida runt modellen? eller skulle lägga till och ta bort olika lager osv gå? max 5 

knappar/funktioner eller mer? 
 

Respondent: Bra fråga, alltså det är jättesvårt att svara på sådär. En annan, det är klart man är 

väl inte lastgammal sådär fast, det har med intresse att göra, hur användarvänligt något är. 

Vissa vill knappt ha en av-och på knapp så är det för mycket, och det är så svårt att säga.  
 

LH: Men om man skulle kunna typ zooma in, och zooma ut, om man skulle ha en pil som man 

kan ta upp och ner för att kolla typ i ett hus, då är det typ två funktioner. Och snurra på 

modellen?  

JD: för det är ju så dom funkar nu. 
 

Respondent: Jaa jag vet att dom här 3D, ibland kan man ju tappa bort sig lite grann, för den 

kan ju vrida sig, helt plötsligt sitter man inne i ett schakt och tänker vilket håll ska jag? Sitter 

och kollar på armeringen i ett schakt, åt vilket håll ska jag.. 
 

LH: Men vad är det du kollar i då? Är det dalux? 
 

Respondent: Ja för då kan jag ju, visst det är jättebra när man lär sig med det är ju lite 2.0 

inlärning på den. Alltså det här med att skala bort olika lager och liksom, lite röntgensyn då i 

huset för att få fram. Det är en jättebra grej när man börjar lära sig att hantera det. 
 

LH: Men det känns som att det kanske är lite för mycket? Alltså den tiden lägger man inte på 

det? 
 

Respondent: Ja den är för mycket på gemene man, det här är ju, behövs ju nån veckas kurs. 

De är ju, det går ju inte. Men jag skulle ju vara nöjd mer att då istället för alla rullar man 

skriver ut på A1 och i sina ritningar, en planritning oftast är det ju och dom där ritas på, går 

sönder, tappas bort och blåser iväg och liksom om man har en sån mer lättillgänglig bara på 

en planritning och då kunna se vad som, även med undertakshöjder, vad som ligger i 

undertaket och.. Sånt skulle ju jag personligen efterfråga och vilja ha lättillgängligt ute.  
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JD: Dom finns ju också länkade. Du kan ju trycka på ritningen så bara tjofs så hamnar du på 

någonting annat. Det är ju mycke lättare än att leta i pappersritningarna.  
 

6. Om det fanns en station på bygget med dator att gå till för att kolla upp saker, skulle 

du gå dit eller till en arbetsledare då? Skulle app vara bättre eller sämre? 
 

Respondent: Jag har ju en egen station så jag går ju dit.  
 

JD: Jag tänker innan du fick en egen, skulle du göra det då? 
 

Respondent: Innan jag fick egen, jag menar jag fick ut en dator i och med 

skyddsombudsrollen och den började jag använda flitigt egentligen först på det här projektet 

och jag blev inbjuden till bluebeam. Så där har jag kunnat hjälpt, då har ju kollegor kommit 

till mig i och med att jag har tillgång till det. 
 

LH: Det är ju jättebra. Då är det ju folk som ändå är, tänker att det är lättare. 
 

Respondent: Mm, och det, jag fick ju även tillgång till inköpsportalen. Då kan jag också 

stötta, alltså det här med det jag sa tidigare att ja jag gör det jag blir tillsagt och lite allt 

möjligt, ja jag har ju haft, fungerar ju som inköpare och skyddsombud och yrkesarbetare så 

jag är ju tacksam och tycker att det är skitsmidigt och just som arbetsledarna springer iväg på, 

dom är ändå på mer möten än vad jag är, så finns det ändå nån som kan ta hem skruv eller vad 

det än är.  
 

LH: Det är ju mycket lättare, och ni vet ju också vad ni ska ha. Alltså det tyckte jag var 

skitsvårt när jag var arbetsledare och så kom dom ba och “beställ den här” och så har dom 

ett smeknamn på en skruv, man ba “hehe OKEJ” tack för den. Tillslut kom dom med lådan 

och ba, “här! en sån!” 
 

Respondent: Ja men den är ju klassisk, när lådan är tom så skär man ut själva så man får med 

artikelnummer, längd och dimension och allting. Jag brukar ju, när man är ute i containern 

och organiserar så knäppa kort liksom, den här börjar sina, och sen skicka till respektive bas.  
 

LH: Men jag tänkte också en grej till. Alltså där ute, är folk intresserade? Alltså om man ska 

generalisera? Känns det som att folk känner att man skulle kunna jobba mer med digitala 

grejer eller är det såhär, nej, det funkar som det har gjort? 
 

Respondent: Ge det 5-7 år till. Det är ett litet generationsskifte tror jag om man ska 

generalisera. Ge det fem år till i alla fall så skulle jag tro att det finns ett större intresse.  
 

LH: Men dom som är lite yngre dom är.. Alltså det finns ändå lite intresse där? För man 

förstår ju dom som jamen inte har ens en smartphone eller sådär att det kommer ju aldrig att 

ske. Men då kanske dom kan få fortsätta med pappersgrejer så länge man får in det lite 

grann.  
 

Respondent: Jaaa alltså alternativet är ju att sätta ihop att, det är ju bra på flera sätt och vis att, 

vi är ju ofta i arbetslag om två, eller arbetsgrupper, man går ju två och två ofta. En äldre och 

en yngre.. 
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LH: Det är ju skitbra, även om man inte skulle jobba så så är ju de bra tänker jag. Så att den 

äldre kan lära den yngre annat.  
 

Respondent: Jamen det skulle ju vara en fin kombination vid många avseenden med 

erfarenhetsutbyten och nya tekniker där dom får, det är ju mycket som ändras med tiden. 
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Intervju 5, Yrkesarbetare på NCC 

 

1. Vad skulle vara bra att kunna kolla på i 3D? 
 

Respondent: Jag springer ut på det där kors och tvärs, jag är ute på det hela tiden kan man 

säga. Man har ju till och med så man har i telefonen med sig ut. 
 

JD: Med det använder ni? 
 

Respondent: Jo, så det funkar bra, bara det är uppdaterat. Det är ju där det kan blir lite elände 

ibland.  
 

JD: Är det rätt detaljeringsgrad då? 
 

Respondent: Det tycker jag. 
 

LH: Är det revideringar som dom måste, liksom när det ska uppdateras, det är när det har 

blivit lite ändringar och sånt där? 
 

Respondent: Ja precis, och sen samma när dom lägger in allting, det är, det blir krockar fast 

det inte ska kunna bli krockar. Det kan vara vägguttag nere i golv och ah det kan bli tokiga 

grejer. Men annars funkar det bra, det är jäkligt bra att få en tredimensionell bil av allting. 
 

2. Skulle ni vilja använda något digitalt hjälpmedel istället för att fråga arbetsledningen 

eller skulle de frågas ändå som extra säkerhet? 
 

Respondent: Ofta så är det ju, vad ska man säga, om man är ute på BIM och kollar och donar 

och det är ritningar åt kors och tvärs så hittar man på något som är konstigt, då tar man det 

med en arbetsledare, men så länge det finns och det funkar och stämmer då jobbar man ju 

efter det. I alla fall jag om man säger, gubbarna mer vill ha ritningar, gamla traditionella. 
 

JD: Vad skulle man kunna göra då för att dom också skulle kunna använda de? 
 

Respondent: Oj, göra dom yngre. 
 

3. Vad är det som oftast är svårt/ problem med när ni bygger? Saknas något? 
 

Respondent: Problemet vi har nu är att dom inte hinner rita vartefter vi bygger i stort sätt, så 

det är det stora problemet. Men annars så, problemlösningen går fort. Vi har ju tur, vi har ju 

konstruktörer på plats så det går ju snabba beslut.  
 

4. Hur svårt skulle programmet kunna vara för att ni skulle använda det? Max zooma 

och vrida runt modellen? Eller skulle lägga till och ta bort olika lager osv gå? Max 5 

knappar/funktioner eller mer? 
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Respondent: Det är jättebra att man kan zooma, som en annan som börjar bli gammal och ser 

lite halvdåligt så är det perfekt även om jag bara har telefon. Tar man fram en ritning så kan 

man snabbt zooma, det är ju helt suveränt. Men det här med att få ut det på arbetsplatsen med 

kommer nog med generationsväxlingen om man säger. Gamla gubbar går det inte att.. så så är 

det.  
 

5. Om det fanns en station på bygget med dator att gå till för att kolla upp saker, skulle 

du gå dit eller till arbetsledningen då? Skulle app vara bättre eller sämre? 
 

Respondent: Absolut. Precis som jag sa förut, så länge allting stämmer, så det gäller ju att 

dom är med och uppdaterar och det är dom jäkligt duktiga på faktiskt. Det kommer hela tiden 

plingar det i telefon. Men jag tror att som det är nu så är det inte något vidare men sen får vi 

väl se när vi börjar jobba inomhus. Då har det ju varit prat om att vi ska ha sådana där BIM-

kiosker så gubbarna kan gå och titta. Då får man väl ha en liten kurs med dom så att dom lär 

sig och hitta och så, det är ju det som är lite svårt, att komma på rätt ställe.  
 

LH: Men det finns ändå ett litet intresse? Alltså att det ska komma ut så att folk såhär, det är 

ju ändå lite positivt. 
 

Respondent: Ja vi har ju pratat om det, vi har ju sådana här, klös-TV kallar vi dom. En här och 

en där borta, eller vi har ju tre tror jag. Så det är jättebra, när man står i grupp är det ju 

ypperligt, det där att man kan bläddra kors och tvärs, sen är det länkat, det är jättebra så. Jag 

har alltid varit en sån lite motståndare mot datorer och pryttlar och saker och grejer jag också 

men nu är man ju nästan tvungen att lära sig. 
 
JD: Ja om man lär sig att fatta hur enkelt det faktiskt är. 
 

Respondent: Det är ju supersmidigt. 
 

JD: Jamen exakt, man ska ju bara fatta det.  
 

Respondent: Sen går det ju att bygga det hur stort som helst också vad jag har fattat, vi har ju 

bara tagit en liten del. Men det får ju inte bli för krångligt heller för då blir det ju åt andra 

hållet.  
 

LH: Nej men det är de jag tänker måste vara svårast. Att få det på lagom nivå så att folk 

faktiskt kan vilja börja försöka. 
 

Respondent: Jo, det ska vara enkelt, och det är det tycker jag, men det är som sagt en liten 

inkörningsperiod där att hitta. Men när man väl har lärt sig det så är det helt suveränt. 
 

LH: Men har ni gått någon slags liten utbildning eller är det bara att ni har gått igenom det 

lite grann ibland sådär? 
 

Respondent: Jaa vi var iväg till Arlanda en liten sväng, kan väl kalla det för en liten 

introduktion kanske man ska säga, där dom visade hur det fungerar. Annars är det mest 

självlärt. Sen har väl han haft Reza tror jag han heter, som man kan ta kontakt med så fort det 

är något, han som ritar själva alltihopa. 
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Intervju 6, Solution specialist på BIMobject 

 

1. Vad jobbar du med på BIMobject? 
 

Respondent: Jag jobbar med segmentet som vi kallar för AECO, alltså architect engineer, 

construction companies and operators and owners, så fokuserar egentligen på dom som 

använder BIM-content. På BIMobject så har vi egentligen två delar, det ena är ju en plattform 

där tillverkare av byggprodukter lägger upp sina produkter så att andra företag i byggindustrin 

kan använda deras data och deras objekt. Den delen jobbar inte jag med, utan den andra delen 

där arkitekter och byggföretag, ägare av fastigheter kan använda den datan, det är där jag 

jobbar, så lite flummigt exakt vad jag gör men det jag försöker göra är att få dom typer av 

kunder att nyttja tillverkningsspecifik information i processen. Idag jobbar vi väldigt 

generiskt, egentligen både i designfasen, i byggfasen och vidare till förvaltning är det 

fortfarande mycker generiskt data. Det jag försöker göra på BIMobject är att få våra kunder 

att förstå att det finns väldigt mycket data från tillverkarna att faktiskt nyttja genom processen. 

Det är typ kortfattat vad jag pysslar med. 
 

2. Jobbar ni “bara” med att utveckla BIMobject eller utvecklar ni nya program också 

för att underlätta användandet av BIM? 
 

Respondent: Nej egentligen har vi väl ett, hur ska jag förklara på ett bra sätt.. Vi är ju 

egentligen bara precis som spotify ett ställe där tillverkare lägger upp sin data om sina 

produkter och sina produkter som objekt. Det kan vara att dom har färdiga objekt, då är det 

bara ladda upp dom, och sen komplettera med data liksom, vad det är för produkt och vad det 

är för länkar till någon installationsvideo på youtube eller vad det kan vara för någonting. 

Men vi tillhandahåller även ett script som vi kalla för BIMscript där vi har en mjukvara som 

är rino, det är inte våran egen mjukvara, då har vi i alla fall ett script till rino sen har vi även 

samma script till 3D Studio Max och autodeskprodukten fusion 360. Så att samma script finns 

till alla dom tre olika mjukvarorna, då kan du som tillverkare sitta och modellera din produkt 

där igenom samma mjukvara och sen klicka på en knapp och få det i tio filformat, alltså 

archiCAD, revit, autocad sketchup, ifc, ah ett antal olika filformat från samma källa. Det är ju 

bara för att vi vill speeda upp processen att skapa BIMobject och stödja så många plattformar 

som möjligt, eller snarare så många mjukvaror som möjligt. Så ser processen ut att vi 

utvecklar själva plattformen vi utvecklar även det här scriptet att skapa content.  
 
LH: Men ni gör inga, det är aldrig så att ni bygger upp något? Det är alltid dom som har 

objekten som ritar upp det själv med hjälp av era grejer.  
 

Respondent: Vi kan hjälpa till, vi har många som hjälper våra kunder. Onboard processen 

brukar vara såhär att kunderna kommer till oss och säger att “vi vill synas och komma upp på 

BIMobject.com så att vi kan dela med oss av våra objekt och vår data till byggprocessen eller 

till själva byggindustrin.” Då säger “vi kul, välkomna”, “och vi har ju redan massa 3D 

objekt”, “okej”, och så kollar man på dom och då är det ofta step-fils format och det finns 

inga BIM-mjukvaror som jobbar med step-filer utan step-filer är ju en tillverkningsfil som är 

superdetaljerad. Då säger dom “jaha hur gör vi nu då?” Då kommer BIMscript in, då kan vi ta 

den här step-filen in i BIMscript och sen rensar man där och sen trycker man på knappen och 

poff så har du tio filformat. Då gör vi det tillsammans första gången och en enklare batch 
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kanske 100 stycken objekt eller 50 objekt och sen nästa gång, nästa batch av produkter så gör 

kunden det tillsammans med oss och sen tredje gången  så gör kunden det själv. Det är så vi 

vill att kunden ska göra det själva.  
 

LH: Jamen det låter ju superbra det där.  
 

Respondent: Ja, det är vår filosofi att vi ska lära så många som möjligt att faktiskt skapa dom 

här objekten själva.  
 

3. Satsas det mycket på BIM på företagen? 
 

Respondent: Dom kunder vi har satsar ju verkligen mycket på BIM, det är ju egentligen… 

Man kan säga att BIM är ju samlingsnamnet för digitaliseringen av byggbranschen. Sen har 

man valt att kalla det för byggnadsinformationsmodellering, eller building information 

modelling. Men det är ju egentligen I:et där som är det intressanta, alltså information, och det 

görs ju via digitaliseringen. Så att BIM är väl kanske ett ord som sakta med säkert är påväg att 

försvinna, utan snarare är frågan satsar företagen på digitalisering och om svaret är ja så blir 

ju BIM en del i det. Sen om BIM är själva BIM-modellen eller om BIM är informationen, det 

spelar egentligen ingen större roll. Men det vi ser är att dom företagen som kommer överleva 

satsar absolut på BIM och digitaliseringen framför allt. 
 

JD: Och det är även dom ute i produktion då? Eller jobbar du liksom mest mot 

konstruktörer? 
 
Respondent: Ja, på BIMobject fokuserar inte vi just nu så mycket på just produktion. Tänkt 

dig såhär att du är en beställare av en fastighet, då är ju produktion bara något nödvändigt ont. 

Tittar man på NCC så ser ju dom produktionen som det viktiga, det är ju där man omsätter 

pengar, det är där man gör vinsten. Och så är det ju, men för den som faktiskt betalar för detta, 

om det är ett sjukhus som ska byggas, alltså vi skattebetalarna som betalar eller om det är en 

privat aktör som till exempel ICA eller riksbyggen som vill få upp ett byggnadsverk, få upp 

en fastighet, så är ju bara produktion något nödvändigt ont. Så att ja det fokuseras ju på det 

men där blir det ju mer upp till NCC att använda den informationen i sin process för att skapa 

så mycket värde för slutkunden som möjligt. Alltså ju mer vi kan ta bort slöseri desto mer 

värde får ju kunden för varje insatt krona liksom. Det är så man måste se på det tror jag, 

ganska viktigt att inte, jamen produktionen finns ju bara där som något nödvändigt ont. Hade 

man bara, jag vill ha en byggnad, babam så hade man en byggnad, det hade ju varit det 

absolut bästa. Lite tråkigt svar kanske men det är ju tyvärr så sanningen är. Men pratar ni med 

folk på NCC, framförallt en platschef till exempel så är ju liksom byggandet det coolaste som 

finns, men för alla andra så är det bara något nödvändigt ont, det borde helst inte finnas.  
 

4. Hur kan det förenklas för att passa produktion? 
 

Respondent: Ja alltså BIM eller själva digitaliseringen i sig tycker inte jag att man ska se, det 

här kanske blir ett litet tråkigt svar från eran sida men grejen med produktion är ju återigen att 

med hjälp av digitaliseringen, BIM då, så kan vi ju faktiskt förändra helt och hållet hur man 

producerar. Varför gör vi så mycket on site, varför gör vi inte mer off site?  I och med en bra 

BIM modell i designfasen så vet vi vilka ingående produkter som ska vara, vi vet att dom här 

sakerna passa tillsammans, vi har gjort analyser och ser att det här faktiskt lirar ihop, både 
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funktionsmässigt men även dom krav man har kanske på energiförbrukning eller vad det nu 

kan vara. Miljöinformation till exempel är en jätteviktig grej, vad bygger vi faktiskt in i våra 

byggnader. Gör vi det riktigt eller exakt i en BIM modell, alltså testar produkten innan vi 

börjar producera den då kan vi ju i princip bygga den i fabrik i olika beståndsdelar, i moduler 

och bara legobita upp det på byggarbetsplatsen. Helt plötsligt så försvinner ju allt som har 

med ritningar att göra, det behövs ju inte då, och sådana här LPP, löses på plats försvinner. 

Sen finns det ju alltid utmaningar, jag tror att med hjälp av digitaliseringen och BIM så 

kommer funktionerna ute på site mer vara en bra logistiker, det är det som kommer behövas. 

Att få in material och få ut materialet, alltså få in materialet och få det på plats, att få ut det 

som har varit waist. Det kommer inte vara ett gäng med snickare som löser massa problem 

och ett gäng platschefer och arbetsledare som ser till att liksom, fånga in dom här 

människorna som ska jobba där ute. Det handlar mer om hur får vi logistiken att fungera. 

Logistiker och planerare, det är det som kommer behövas på framtidens byggarbetsplatser. 

Men tittar vi bara på idag då på vad det skulle kunna lösa så är det ju just det här med 

kommunikation. Alltså BIM gör ju att vi pratar om samma sak, det blir inte dom här 

tolkningsfrågorna som är i dag, att jag tolkar den här ritningen på ett sätt medan du tolkar den 

på ett annat sätt, och därför har vi inte samma gemensamma bild och då när vi har byggt så 

ser vi att jaha det var ju inte alls det jag tänkte så då måste man riva och göra om. Så att jag 

tror mycke, BIM i det avseendet kan ju underlätta just kommunikationen. Men om jag skulle 

titta på det så skulle jag säga att hela byggprocessen är fel idag. Eller den är rätt idag med 

dom verktygen man har idag, men den är helt fel för digitaliseringens och BIMs sätt att 

faktiskt kunna göra det här på ett helt annat sätt. 
 

LH: Ja för alltså när man läser om BIM också det tänkte jag på idag, att det finns ju så himla 

mycket men det används ju inte, alltså för att det typ blir för dyrt eller att man inte ser att, 

jamen vi kan ta me dom har små grejerna med inte allting. Men du tänker att dom som 

projekterar huset kommer sitta och göra allting, testa huset och okej nu är det här ett klart 

hus och så är allting prefab, alltså att det blir mer en sån grej? 
 

Respondent: Ja det är jag helt övertygad om, så gör ju alla andra industrier. Varför är bygg 

unikt där, inte unikt. Jag har jobbat i flera andra industrier, till exempel tillverkningsindustrin. 

Där är det liksom, självklart bygger du i datorn och testar och provar och löser alla och 

simulerar, du gör allt i datorn för där är det billigt att förändra. Sen när du är klar så trycker du 

bara producera komponenterna, montera ihop dom. Och exempel för er skulle vara att titta på 

hur gör man i fartygsindustrin. Jag menar man gömmer sig alltid i byggindustrin och säger att 

vi bygger för unika saker och då går inte detta. Men det är bullshit. Så att tittar man på att du 

ska bygga ett kryssningsfartyg som ska ta 5000 pers, det är ju liksom en liten stad, det bygger 

du på 5 år, hur är det möjligt? Medan vi inte ens kan bygga mer än 63 lägenheter på tre år. 

Och dom projekten är ju också helt unika, det byggs ett kryssningsfartyg, sen byggs det ett till 

och dom är helt olika. Men dom har ju löst det genom att först rita i datorn och lösa allting 

och sen bygger dom komponenter och monterar ihop på site. Det är något jag skulle 

rekommendera er att titta lite grann på, hur det faktiskt funkar. Så att hur man använder det i 

produktion, det är dyrt säger ni, jag vet inte riktigt vad du menar med dyrt. Grejen är att man 

försöker skohorna in digitaliseringen på befintligt arbetssätt och det är liksom som att här har 

du spotify och jag har en walkman. Då blir det väldigt dyrt att koppla upp den här walkmanen, 

jag ska köpa nån, liksom göra så att den här walkmanen funkar på internet på nåt sätt, jag ska 

ha kvar min walkman. Jag vill ha min walkman, men jag vill ha spotify också. Det blir såhär 

nej, det funkar inte. Så att jag skulle säga att  BIM idag med dagens befintliga arbetssätt, nej 

det gör inte så jävla mycket egentligen. Ska ritningen fortfarande vara gällande handling? 

Sorry då finns det ingen poäng. Men om ni kommer komma fram till att nu slopar vi 
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ritningen, vi behöver inte den, den är inte gällande handling. Vi kanske behöver printa ut 

någonting för att det är enkelt att ha med sig för att vi idag har hårdvara som hjälper oss rent 

verktygsmässigt, visst printa ut absolu,. men BIM modellen är fortfarande den juridiska 

handlingen. Det gör att vi också kan ta mängder därifrån när vi gör våra beställningar på site. 

Om vi tittar på hur det fungerar idag så kan vi titta i modellen, okej såhär många kvadratmeter 

gips ska jag ha på den våningen, bra beställ. Då minskar vi waist och vi har koll på att det här 

materialet ska hit, det här materialet ska dit och det här materialet ska dit. Det skulle ju BIM 

modellen kunna hjälpa till med idag. Samma sak det här med att ge den gemensamma bilden, 

att såhär kommer det faktiskt att se ut. Och får man med det här 5D, 6D med tiden, att titta på 

okej så här ska vi montera dom här stegen. Så bara visualiseringen är ju en stor gren i BIM 

men grejen med det är ju att då pratar vi bara BM, alltså byggnadsmodellering, inte 

byggnadsinformationsmodellering. Så att ja, det är jättespännande att titta på produktionen 

men jag skulle titta på den på ett helt annat sätt.  
 

5. Ansvarar ni för att det som läggs in i objekten är rätt eller gör företagen det? 
 

Respondent: Mh om vi går tillbaka till BIMobject så är det ju all den information ni finner på 

den publika sidan på BIMobject när ni loggar in eller när ni bara tittar och söker, det är ju 

tillverkaren som ansvarar för den datan, dom objekten, och allt det där är korrekt. Vi är bara 

själva plattformen som möjliggör kommunikationen mellan tillverkarna och användarna 

egentligen så att vi har inget ansvar. Vårt ansvar ät att liksom integrationen och 

kommunikationen och att informationen finns tillgänglig och att den flödar, men vad det är 

för data och vad det är för information det har inte vi med att göra egentligen.  
 

6. Hur ser utvecklingen ut för BIM? 
 

Respondent: Återigen, jag tror att det är viktigt att tänka på att BIM är samlingsnamnet för 

digitaliseringen av byggbranschen liksom. Det beror på vem man pratar med, vilka segment i 

industrin så får man olika svar, vissa pratar inte BIM, vissa säger något annat men man menar 

typ BIM, eller med andra ord dom menar digitaliseringen. Utvecklingen av BIM blir väl mer 

att ordet BIM kommer att försvinna. Att man fokuserar på informationen och att man 

digitaliserar flöden, processer och arbetssätt, det tror jag är framtiden för BIM och vart det är 

på väg. Är ni med på vad jag menar när jag säger så då? 
 

LH: Ja.  
 

Respondent: Sen finns det till exempel, vi jobbar ganska nära ett företag som heter 

syncalBIM, jag vet inte om ni känner till dom, dom är ett konsultföretag typ som sweco, 

planB eller liknande som fokuserar just på BIM processen och dom har ju egentligen myntat 

dom här, vad är det dom kallar dom för nu då, PIM, DIM, CIM, FIM. Då är det typ såhär, 

PIM program information modellering, sen har du DIM, design information modellering, sen 

har du CIM, construction informations modellering, och sen har du då FIM, facility 

information modelling.  
 

LH: För att kunna separera det, för att det ska vara tydligare vad man faktiskt menar? 
 

Respondent: Precis, för att göra det tydligt, förvaltningen dom vill ju ha den här 

informationen, och bygg dom vill ha den här informationen och det är ju bara i programskedet 
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liksom. åh shit ska vi lägga in all den här datan? Du vet folk blir sådär, det här är ju 

jättemycket. Då är det bra, för vi ska ju ha BIM, och vad BIM innebär i programskedet är bara 

det här, och sen i designskedet innebär BIM det här och i byggskedet så innebär BIM det här. 

Det är ett sätt för dom att faktiskt kommunicera med sina kunder, då bryter vi ner det. Sen om 

det heter BIM, DIM, FIM, SIM, i don´t care. Så det är det jag ser kommer hända att man tar 

bort dom här begreppen och börjar prata om att digitalisera byggbranschen och då ser vad är 

det vi har för möjligheter med det här. Skulle jag starta ett byggbolag idag skulle jag gå all in 

på att bara ha digital process, vilket också skulle innebära att min produktion skulle vara 

digital, vilket innebär att jag behöver logistiker, jag behöver planerare men jag behöver inga 

platschefer, inga arbetsledare och inga snickare, och jag connectar väldigt mycket med mina 

suppliers, mina tillverkare av byggprodukter. Tittar du på byggnader idag vad är det dom 

består av? Det är massa komponenter från tillverkare, men bra kan vi inte bara samla dom 

tillverkarna med dom komponenterna och så får dom samarbeta och göra den här produkten 

så bra som möjligt och sen bara bygger vi ihop det som legobitar på plats. Hur svårt ska det 

vara?  

Så det... Jag hoppas att ni intervjuar fler folk så ni får ett annat tänkt på det men det här är 

liksom mitt, så här tror jag att det kommer bli. Speciellt om man då tittar på hur till exempel 

fartygsindustrin fungerar, bygger unika saker varje gång men dom har så mycket mer effektiv 

process än vad byggbranschen har.  
 

LH: Ja vi får kolla lite på det där. Men superbra input, det är ju bra men någon annan sida 

också för vi har ju bara pratat med platschefer och arbetsledare och sådär så det är bra med 

någon som är inne i teknikgrejen också. 

 

Respondent: Precis och det här är ju lite längre fram, det är så jag skulle vilja göra. Ta ett vitt  

papper, skulle du göra byggprocessen som den ser ut idag om du hade ett helt nytt papper? 

Nej det skulle du inte. Men om den ser ut som den gör idag så finns det massa fördelar med 

BIM som jag pratade om förut, minimera ritningsförfarandet osv, men det är ju inget 

revolutionerande. Det är ju som att ha en häst som springer snabbare men jag står där med 

bilen bredvid, ah jag matar min häst med lite halm..  
 

LH: Jamen det är ju så det känns när man läser om det också att det finns så mycket men det 

är svårt hur man ska använda det. 
 

Respondent: Jamen det blir ju lite det att hästarna finns överallt och den kan springa på den 

här terrängen som finns idag, men om jag har den här bilen och börjar köra den på den här 

terrängen som hästen springer på så blir det jävligt stökigt, det luktar illa och liksom jag sitter 

inte, det är ett helvete. Och allteftersom gör man nya vägar, bilen förbättras, du måste ju börja 

där liksom och det är ju väldigt många som är rädda att göra det idag. Man vet vad man har 

men inte vad man får. 
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Intervju 7, VDC (Virtual design and construction)-ledare & 

projekteringsledare på NCC 

 

1. Hur används BIM på NCC i dagsläget? 
 

Respondent 1: Vi använder BIM i alla våra projekt nästan, 95%. I allt från projekteringen till i 

produktionen använder vi BIM modeller. 
 

2. Är det så många projekt som använder BIM i produktion också eller hur används det 

där? 
 

Respondent 1: I produktionen idag så använder dom 3D-modeller och i dom 3D-modellerna 

finns den här informationen. Olika yrkesarbetare och olika underentreprenörer och 

arbetsplatsen där på plats använder den på olika sätt. Vissa har användning av den på ett sätt 

där dom tar ut information och vissa använder den på ett annorlunda sätt typ om dom vill 

mängda eller någonting, eller om dom vill beställa saker så kan dom se exakt vad dom ska 

beställa och hur mycket som ska beställas. Också finns det då snickare som använder BIM-

modellen för att se hur det ser ut och även för att få ut littera till exempel, jamen är den här 

väggen den här väggtypen och sådär.  
 

LH: men det är egentligen platschefen som bestämmer hur mycket man ska använda det eller 

vem är det som gör det i varje projekt? 
 

Respondent 1: Oftast är det redan bestämt tidigt i projektet hur mycket man ska använda 

BIM-modeller och hur man ska använda det. Då kan det vara så att man i tidigt skede så säger 

man att vi ska använda BIM-modeller, det är som standard här på NCC. Det är som sagt 

nästan 99% av alla våra projekt som mer eller mindre använder det, om det inte skulle vara 

någonting konstigt. Sen är det mer eller mindre vilken nivå man ska lägga det på, det finns 

olika nivåer man kan använda. Vi ska se här jag har något jag skulle kunna visa er.  

(visar en powerpoint på hur dom använder BIM och deras olika begrepp på NCC, även deras 

olika nivåer på BIM.) 

Det här är nivåerna jag pratade med dig om, vi har nivåer som vi sätter för sälj och 

anbudsskedet, sen för projektering och även för produktion, också finns det tre olika nivåer. 

Det finns always, better och superior. Always är i 99,9% i alla våra projekt, det är grunden, 

för att man har kommit så långt nu när det gäller modeller och BIM så att man kan ställa dom 

kraven som ett standardkrav. Dom här parametrarna måste finnas med för att modellen ska bli 

en BIM-modell. Sen finns det better som man kan ställa lite högre krav att det kanske är mer 

information man behöver ha i en modell för att visa information. Också finns det även 

superior då. Här på NCC i uppsala jobbar vi 100% med always och better-nivån ligger på runt 

90% skulle jag säga i våra projekt. Sen om vi snackar lite BIM och VDC (Virtual design and 

construction) då för vi jobbar ju egentligen med VDC (Virtual design and construction) här på 

NCC, hur vi ser på det på NCC så är det att då har vi en 3D-modell där vi har själva bara 

modellen då, sen när vi pratar om BIM så är BIM egentligen den information som man lägger 

på den här modellen och själva VDC (Virtual design and construction) då det är hur vi jobbar 

med informationen som finns på modellen och processen kring det hela. så ser vi på det.  
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Respondent 2: man kan väl säga att VDC (Virtual design and construction) handlar om alla 

processer vi har med modellen i alla delar, allt från anbud till produktion man kan säga att 

BIM är själva verktyget medan det vi gör är VDC (Virtual design and construction). 
 

3. Vilka är de största svårigheterna med BIM eller med VDC (Virtual design and 

construction)? 
 

Respondent 1: Svårigheten när det kommer till produktion när det gäller BIM eller VDC 

(Virtual design and construction) de är först av allt att få ut informationen ut i produktion, 

eller att få ut information är rätt så enkelt men det är mer att dom ska använda den sen, att 

dom använder det på ett korrekt sätt, eller att dom använder den över huvud taget. Det håller 

ju på att bli lite bättre för att man har ändå jobbat med det här i några år nu. Men man ser 

fortfarande, eller känner av att svårigheter fortfarande finns, men mognadsgraden börjar ökas 

mer och mer för att dom som är ute och jobbar ska kunna använda den här informationen. Det 

kan ju också vara bättre programvaror nu till exempel som är lättare att hantera än vad det har 

varit tidigare.  
 

LH: Just det, men har ni utbildningar för dom i produktionen så att dom lär sig hur dom ska 

använda det eller är det som självlärt? 
 

Respondent 1: Näe det brukar vara så att, i mitt fall i mina projekt så brukar jag vara ute i 

produktion och då försöker jag hålla någon typ av utbildning. Till exempel ett program, 

“jamen ni skulle kunna använda det här programmet på det här sättet och ni kan få ut den här 

informationen på det här sättet”. Så det brukar vi ha men det är fortfarande att dom ska kunna 

använda det sen då när man väl lämnar dom. Det är fortfarande mycket att folk vill använda 

vanliga pappersritning, dom förlitar sig mer på pappersritningarna på nåt sätt, mer än dom gör 

på en modell.  
 
LH: Men pratar du med yrkesarbetarna då också eller är det mest arbetsledningen? 
 

Respondent 1: Det brukar vara, man brukar lägga upp det så att alla är med, eller att man 

kanske kör två separata utbildningar, en för arbetsledningen och sen en för yrkesarbetare då 
 

Respondent 2: Man kan väl säga att hitintills så har det väl mest varit arbetsledningen så för 

dom det vidare sen liksom. För det är ganska många yrkesarbetare som kommer och går 

liksom, så det är svårt att fånga in alla.  
 

Respondent 1: Men samtidigt kör man systematiskt samma typ av program hela tiden så med 

tiden kommer det att sätta sig. Det är nu när det har varit lite mer att man måste testa på nya 

program eller testa med någonting annat, och då blir det för mycket för dom att hantera. det 

blir för mycket utbildningar att försöka ge och för mycket information för dom att ta in hela 

tiden. Men jobbar man mer med mer eller mindre samma program hela tiden så blir det ju 

 lättare med tiden hela tiden.  
 

LH: Men alltså hur tas det emot? Verkar hantverkarna eller yrkesarbetarna intresserade av 

det eller är dom sådär nej men det funkar som vi har gjort förut? 
 

Respondent 1: Alltså ibland få man wow effekten. Det blir wow kan man göra det här eller 

kan man se det här men det kan vara också, det finns ju äldre personer som har jobbat ute och 
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snickrat i 40 år och jobbat med pappersritningar och då är det svårt kanske för den personen 

att vända på det. Men det behöver inte vara så heller, det kan ibland vara bara wow vad roligt 

att få testa något nytt och sådär. Så det är lite blandat, men jag skulle säga att det är mer 

positivt än negativt. speciellt nu när modellerna börjar bli så bra, samt att det finns så bra 

programvaror som kan visa det på ett bra sätt och enkelt.  
 

4. Om man skulle ha, fast ni kanske har det, alltså någon app, för alltså när vi har pratat 

med folk eller när vi har tänkt lite själv så har det ju varit att för att alla yrkesarbetare 

ska vilja använda det så måste det vara jätteenkelt, och alltså dom programmen ni 

använder nu, är det en lagom svårighetsgrad eller skulle det gå ta fram något 

jätteenkelt så det är typ zooma in zooma ut snurre lite, klicka på nåt också kommer 

ritningen upp eller alltså hur.. 
 

Respondent 1: Ja vi använder ju några typer av program. Den vanligaste vi använder är dalux. 

Jag vet inte om ni känner igen det? 
 

LH: Jo vi fick kolla lite grann i den, det såg bra ut. 
 

Respondent 1: Ja, och dalux finns ju i olika nivåer. För en yrkesarbetare så är det inte mer än 

att man kan se modellen och kanske kan få ett ärende och sen avsluta ett ärende och det är 

bara några knapptryck med mobiltelefonen eller paddan. Sen ju högre upp man kommer i 

hierarkin, ju mer man ska lägga och titta desto svårare blir det men då är det ju knappt.. 

kanske jag som VDC (Virtual design and construction)-ledare hjälper dom att komma igång 

med ett sådant projekt och sen utbildar jag någon typ av anbudsingenjör som får en typ av 

VDC (Virtual design and construction)-koordinator roll på projektet som ska kunna lite mer i 

det här programmet. Så det är på det sättet det är uppbyggt kan man säga, att yrkesarbetare 

ska ha det väldigt lätt, det ska vara bara typ någon knapp att trycka på och sen ju högre upp 

man kommer desto svårare är det. Eller svårt och svårt är det väl inte men det är lite svårare, 

det är lite mer funktioner, vem som ska se vad, vilka behörighet vem ska ha och sådära. Men 

för en yrkesarbetare i produktion ska det vara väldigt enkelt. Sen kör vi även ritningshantering 

och då brukar vi använda något som heter bluebeam.  
 

LH: Ja det har vi fått se också, men länkarna och det. 
 

Respondent 1: Exakt. Det har dom också genom paddan där dom kan koppla mellan olika 

ritningar då istället för att dom ska använda pappersritningar så får dom använda digitala 

ritningar istället. Där är det också jätteenkelt, där är ju bara vanliga ritningar också är det bara 

hoppa emellan ritningarna som ni har sett tidigare. Men det är som sagt lite arbete innan men 

det är inget som dom behöver göra, det brukar VDC (Virtual design and construction)-ledare 

göra eller projekteringsledaren själv fixa. 
 

LH: Men jag tänkte där i dalux kan man se hela modellen där och sen klickar man in på typ 

en våning och sen går man omkring i våningen? 
 

Respondent 1: Ja, jag skulle kunna visa här lite hur den ser ut. (tar fram och visar dalux) 

Det här är då dalux genom datorn men såhär kan man se även med mobiltelefonen eller med 

en padda eller vad man nu har. Man kan se hela modellen sådär, eller så kan man gå in i 

modellen och se olika grejer. Man kan även se olika information, det är då själva BIM:et i 

modellen där man kan se vad det är för typ av dörr, brandkrav, ljudkrav vad det är för littera 
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på dörren, volymen, tjockleken. Här kan man se exakt all information som man har lagt  in i 

modellen och så är det för varje objekt i modellen egentligen. Om man tar en vägg till 

exempel så är det samma sak, man kan få ut all information. Den här informationen kan 

yrkesarbetarna också se på deras mobiltelefoner, och förutom det kan dom även se ritningar 

med 3D modell, då har dom både ritningen och modellen på samma. Så det här är väldigt bra 

också om man vill, dom som vill se jamen hur ser ritningen ut och inte litar på modellen helt, 

då kan man göra det på det här sättet. Sen kan man skära, ta upp och lite sådär hur man vill. 
 

LH: Ah man kan det? För jag tänkte på installationer och sånt där, kan man se det? Alltså 

krockar och sånt, jo det ser man här om du drar upp och ner sådär.  
 

Respondent 1: Ja exakt man kan ju se, här till exempel kan du se ventilation. man kan även se 

annat rör här också. Kollisionskontroller och sånt brukar man inte göra så mycket i det här 

programmet. Oftast när dom använder det här programmet så har man kommit i det skedet att 

man är i produktion och håller på att börja bygga och då ska det inte finnas så mycket mer 

krockar här, sen om det finns någon så ser man ju det här också.  
 

LH: Jamen det är det jag tänker för det brukar ju ändå finnas nånting kanske som är konstigt. 
 

Respondent 1: Ja absolut jag såg ju det nu den här ventilationskanalen till exempel den verkar 

sitta lite fel här så det kan man göra men man kan inte köra någon typ av regelset som man 

kan göra i typ solibri där för att få fram till exempel kollisioner av olika sorter. Så det kan 

man inte göra i det här, men man kan mäta i den här, man kan byta mellan vyer, om man till 

exempel bara vill se K och V, eller om man vill se K och W till exempel, eller A och K bara. 

Man kan lägga liksom ett filter och sådära på hur man vill se och sen hittar man även 

ärendehanteringen i det här programmet. Till exempel en arbetsledare kan gå ut och se hur en 

målare har målat den här väggen och “nej det ser inte bra ut, den skulle inte bli blå den skulle 

vara svart den här väggen”, han fotar den, lägger den exakt på den väggen, skickar det till 

målaren direkt. Då får målaren ett ärende om man säger så, också får den åtgärda det, och när 

den är klar så skickar den tillbaka “nu är det klart” bara. Så det är ett ärendehanteringssystem 

också förutom en modellvisning. Det är ett bra program, det här är ett program vi använder 

mer och mer just nu för att dom ska kunna ja, projektera och se hur det kan se ut och sådär. 

Sen kan man använda VR också så det blir lite, eller AR egentligen heter det, då kan man se 

det direkt på plattan hur ska den här dragningen se ut och sådär. 
 

5. Men jag tänkte på revideringar på Dalux, blir det automatiskt eller hur fungerar det?  
 

Respondent 1: Nej, kommer du ihåg vi sa att det måste finnas en VDC (Virtual design and 

construction)-koordinator på plats? Det är den som ska se till så att om det kommer in nya 

modeller eller nya ritningar så då får den personen lägga in dom då. Så det är egentligen som 

dom här galgarna som man har ritningar på, den personen som hanterar det egentligen ska 

hantera det här också det är på samma sätt, någon måste byta ut ritningar hela tiden, eller 

modeller. 

  


