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CMB stödjer managementforskning
Inom CMB – Centrum för Management i Byggsektorn – arbetar akademi och företag tillsammans för att 
utveckla kunskap och kompetens i managementfrågor. Det gör vi genom att stödja forskning och bidra 
aktivt i utvecklingen av managementrelaterad utbildning på Chalmers. Med hjälp av starka nätverk och 
aktiviteter som konferenser, lunchföreläsningar och frukostmöten säkrar vi kunskapsöverföringen mellan 
akademi och samhällsbyggnadssektorns aktörer.

Genom huvudmannaskap och engagemang i CMB är både akademi och företag med och påverkar 
dagens och framtidens ledarskap i samhällsbyggnadssektorn.

CMB kortrapport om forskning
Den CMB-stödda managementforskningen har ett brett anslag inom samhällsbyggandet. Forskningen 
behandlar frågor om samverkan i byggprocessen, kunskapsutveckling, ledarskap och projekt- och 
produktionsledning, stadsutvecklingsfrågor, riskhantering, produktivitet och effektivitet.

I en serie sammanfattningar presenterar vi de forskningsstudier som CMB finansierar. Kortrapporten 
syftar till att sprida forskningsresultat i en lättillgänglig form och fungerar som introduktion till 
ämnesområdet. För den som vill fördjupa sig finns en kortfattad presentation av författaren tillsammans 
med hänvisning till den aktuella avhandlingen eller till de artiklar som har publicerats.

Forskningsutskottet behandlar ansökningar 
om stöd till managementrelaterade 
forskningsprojekt flera gånger per år. 

Mer information om ansökningsprocessen 
och våra prioriterade områden finns på 
hemsidan, www.cmb-chalmers.se.

Centrum för Management i Byggsektorn

Chalmers tekniska högskola 
SE-412 96 Göteborg 
www.cmb-chalmers.se | info@cmb-chalmers.se | 073-814 26 97



BIM Managementgruppen är ett pilotprojekt inom 
CMB för att på ett otraditionellt sätt finansiera forskning 
och kunskapsutbyte inom ett område som är av central 
betydelse för att utveckla branschen.

Initiativet till CMB:s BIM Managementgrupp är 
sprunget ur ett intresse hos CMB:s olika företag och 
forskare på Chalmers att på ett nytt sätt knyta samman 
forskning med företagens praktik. 

För CMB, med fokus på management och ledarskap, är 
förmågan hos marknadens aktörer att utveckla former 
för effektiva processer en nyckelfaktor. Med BIM skapas 
förutsättningar för samhällsbyggnadssektorn att höja 
effektiviteten i hela värdekedjan, från tidiga skeden 
till den långsiktiga förvaltningen. Gruppens uppdrag 
har därför varit att identifiera frågor där branschen 
gemensamt behöver utveckla nya arbetsformer och där 
forskning, utbildning och kunskapsutbyte är redskap för 
att driva på utvecklingen.

Genom att skapa en gemensam grupp med forskare 
och företag, en så kallad think tank, skapas också 
förutsättningar att enkelt identifiera gemensamma 
frågeställningar för branschens utveckling och 
på ett effektivt sätt kunna knyta forskning och 
forskningsresultat till praktisk nytta.

Nu har tre år gått och resultaten har blivit över 
förväntan! Ett tjugotal företag har under åren engagerat 
sig i gruppens arbete. I ett generöst och öppet klimat 
har initierade diskussioner och ett omfattande 
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kunskapsutbyte mellan deltagarna bidragit till höjd 
kunskap och förståelse för olika aktörers perspektiv. 
Förutom nytta för de enskilda företagen har gruppens 
arbete bidragit till att stötta genomförandet av ett 
flertal forskningsprojekt, samt att utveckla kurser och 
kursinnehåll på Chalmers, vilket ger studenter bättre 
förutsättningar i sitt kommande yrkesliv. Dessutom har 
ett trettiotal examensarbeten genomförts i samarbete med 
företag som deltar i BIM Managementgruppen. 

Forskargruppen har publicerat 12 vetenskapliga artiklar. 
Dessa har också legat till grund för flera av CMB:s 
kortrapporter, som spridits till andra aktörer i branschen 
via ett stort antal seminarier och konferenser.

Med BIM Managementgruppen har vi etablerat en ny 
arbetsform för CMB som vi ser stor nytta av även inom 
andra ämnesområden. Vårt nya arbetssätt har gjort att 
forskning snabbare kunnat omsättas i praktisk nytta 
och samtidigt givit förutsättningar för forskargruppen 
att utveckla det akademiska arbetet i nära samverkan 
med praktiker. Nu tar vi i gruppen ett steg vidare. Från 
hösten 2016 går vi in i ett mer handfast arbete där 
forskning och gjorda erfarenheter tas med in i ett konkret 
nybyggnadsprojekt. Akademiska Hus öppnar upp för 
BIM Managementgruppen att pröva nya idéer och tankar 
kopplat till ett utvecklingsprojekt.

Stephan Woodbridge och Bengt Christensson

Bengt Christensson, vd CMB, och Stephan Woodbridge, 
regionchef på Veidekke Bygg Väst och ordförande för BIM 
Managementgruppen.
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Pilotprojekt för ny kunskap
BIM Managementgruppen startades 2012 efter att 
såväl CMB:s huvudmän som forskare på Chalmers 
hade uttryckt ett behov av att utveckla kunskap och 
erfarenheter av BIM och dess effekter på bland annat 
ledning, management och nya arbetsformer. CMB:s 
styrelse beslutade att göra BIM och management till 
ett prioriterat forskningsområde. 

CMB:s avsatte ett riktat forskningsstöd under åren 
2013-2015 till en forskargrupp ledd av docent Petra 
Bosch-Sijtsema, docent vid institutionen för Bygg- och 
miljöteknik på Chalmers. Syftet var att generera ny 
kunskap om, ledning och management vid användning 
av BIM. Uppdraget skulle ge ett helhetsperspektiv, från 
tidiga skeden i byggprocessen till förvaltning, belysa 
samarbetsformer inom företag och mellan företag, allt 
utifrån ett värdeskapande livscykelperspektiv. Stödet 
skulle också främja en långsiktig uppbyggnad av en 
stark forsknings- och utbildningsmiljö inom BIM-
managementområdet på Chalmers, där också även 
samarbete mellan institutioner och andra aktörer 
nationellt och internationellt ingick.

BIM Managementgruppen
BIM Managementgruppen startade från två 
utgångspunkter; en uttalad efterfrågan från branschen 
och att vidga forskningsperspektivet, från ett tekniskt 
fokus mot ett ökat fokus på management. Ordförande 
för gruppen är Stephan Woodbridge, regionchef på 
Veidekke Bygg Väst.

Gruppen har regelbundet tagit upp aktuella praktiska 
och forskningsrelaterade ämnen, presenterat fallstudier 
och bjudit in gästföreläsare liksom representanter för 
företag, akademin och andra organisationer. På så sätt 
skapades en arena där alla CMB:s företag inbjöds att 
delta och bidra till kunskapsutveckling samt forskning 
och utbildning. Mellan åren 2012 och 2015 har ett 
drygt tjugotal företag deltagit i varierande omfattning 
utifrån de frågeställningar gruppen diskuterat. Kärnan 
i gruppen har utgjorts av Akademiska Hus, Bengt 
Dahlgren, Bostads AB Poseidon, Cad-Q, Liljewall 

Arkitekter AB, Peab, Plan B, Reinertsen AB, Sweco, 
Vasakronan, Veidekke, WSP Sverige AB och Zynka 
(Semrén & Månsson).

För att också engagera yngre medarbetare inom 
företag och akademi bildades BIM Framtidsgruppen, 
bestående av yngre Chalmersforskare och medarbetare 
hos CMB:s huvudmän. Deras uppdrag var att ta 
fram idéer kring hur företagen bör arbeta med BIM 
framöver, till exempel genom olika utvecklingsinitiativ 
eller konkreta förslag på examensarbeten. 

Business value of BIM in terms of 
costs, productivity, performance

Strategic and  
organizational changes

Technological components of BIM

Interoperability

Methods, processes, and ways  
of working with BIM

Cooperation with BIM between firms

Environment of new developments

Standards, laws,  
regulations, requirements

En ny forskningsmodell, där såväl tekniska aspekter som användning, ledning och management ingår, togs fram som en följd av 
de inledande diskussionerna i BIM Managementgruppen.
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Fokus på management 
2012 var förväntningarna på BIM höga. Tekniken var 
under utveckling och praktiserades på olika sätt bland 
aktörerna. Det motiverade forskargruppen att belysa 
dessa olikheter och hur det påverkade management 
och ledarskap i branschen.

Forskarna presenterade inledningsvis en översikt över 
befintlig litteratur relaterad till BIM, och noterade att 
det fanns mycket skrivet om själva tekniken och olika 
trender. Samtidigt fanns det relativt lite forskning 
kring användning och implementering av BIM, liksom 
managementrelaterade frågor kopplade till BIM.

– BIM och management är fortfarande ett relativt 
”nytt” område. Därför är det av nödvändigt att 
företagen förstår vikten av nya yrkesroller och arbetssätt 
för att ta tillvara potentialen med BIM. Där spelar BIM 
Managementgruppen som neutralt diskussionsforum en 
viktig roll, säger Petra Bosch-Sijtsema.

Genom BIM Managementgruppens nätverk har 
forskarna direkt kontakt med företagens verklighet och 
aktuella problemställningar och utvecklingsverksamhet. 
Forskargruppen har i dialogen med representanter för 
hela byggprocessen fått både ett närmare och ett vidare 
perspektiv på hur BIM utnyttjas. Det har bland annat 
lett till en ny forskningsmodell, som ger ett integrerat 
perspektiv där såväl tekniska aspekter som användning, 
ledning och management är viktiga för helheten.

2012

Interna arbetsprocesser

Samverkansmetoder

2013

Interna arbetsprocesser

Samverkansmetoder

BIM för 
fastighetsförvaltning 
(masteruppsatser)

2014

Nya sätt att samarbeta

Interna processer

BIM för produktion

2015 och framåt

Integrering inom företag

Samarbeten  
mellan företag

BIM för  
livscykelperspektiv

Färdigt

Pågående

Tid

K
un

sk
ap

Pilotprojektet har bidragit till att forskningen kring 
BIM och management fått ökad synlighet både inom 
Sverige och internationellt och att forskargruppens 
profil blivit tydligare. Detta gäller även på lokal 
nivå genom att de företag forskarna samarbetar med 
känner att de kan få hjälp och att de kan påverka 
utbildningarnas inriktning. Företagen kommer med 

idéer och synpunkter på vad studenterna behöver 
kunna när de ska ut i arbetslivet.

– En annan fördel är att vi i forskningsansökningar 
kan använda BIM Managementgruppen och 
deltagande företag för att tydlig visa nyttan av det vi 
gör inom området, tillägger Petra Bosch-Sijtsema.

Pilotprojektet resulterade i flera olika forskningsprojekt, examensarbeten och mastersuppsatser, samtidigt som utbildningarna på 
Chalmers alltmer kommit att integrera managementaspekten av BIM.
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Sedan tidigare arbetade en grupp forskare på samma 
avdelning med BIM, men då främst med fokus på 
visualisering och tekniska processer.

– Vi såg en stor potential att utveckla management och 
ledarskap relaterat till BIM. Som det är nu kombinerar 
företagen ofta BIM med traditionella arbetssätt och 
roller, vilket leder till ett underutnyttjande av verktyget 
och ineffektivitet. Processer och kommunikation i BIM 
är ofta svårare för användarna att ta till sig än själva 
tekniken och verktygen, säger Petra Bosch-Sijtsema.

En utmaning i utvecklingen av BIM-användandet är 
att forskningen kommit längre än företagen. De flesta 
organisationer inom branschen har implementerat 
BIM till viss grad, men då ofta med fokus på 
ekonomi och frågan om teknisk nytta snarare än som 
ett medel för styrning och ledning. Framförallt inom 
förvaltning finns en enorm utvecklingspotential för 
BIM, då förvaltarna i dagsläget ofta använder system 
som inte stöds av BIM-modellerna. 

Enligt Petra Bosch-Sijtsema tycker många byggherrar 
och fastighetsägare att detta idag inte är ett prioriterat 
område, då nya it-system för förvaltning innebär 
stora investeringar. Samtidigt beräknar forskarna att 
förbättrad BIM-användning skulle kunna förbättra 
informationshanteringen genom byggnadens hela 
livscykel och därmed möjliggöra kvalitetshöjningar och 
förbättrade arbetsprocesser som kan leda till långsiktigt 
sänkta kostnader.

BIM Managementgruppen har byggt på de deltagande 
företagens aktiva engagemang i arbetet. Det nya 
arbetssättet har varit till stor nytta både för företagen 
och akademin. Det bidrar till att lösa specifika problem, 
och skapar möjligheter för forskare och studenter att 
arbeta med dagsaktuella frågor i företagen.

Under de fyra år som gått sedan BIM Management-
gruppen startades har många olika perspektiv på BIM 
lyfts upp och diskuterats – både inom forskarvärlden, 
branschen och Chalmers utbildningar.

Ett nytt arbetssätt
Företagsrepresentanterna har till exempel bidragit 
med förslag på ämnen som forskarna i sin tur 
kunnat erbjuda studenterna på Chalmers. Varje år 
ges masterstudenter möjlighet att presentera viktiga 
examensarbeten, vilket bidragit till den gemensamma 
diskussionen i gruppen.

– Vi har helt enkelt fått en bra och naturlig koppling 
mellan forskning, industri och utbildning genom BIM 
Managementgruppen, säger Petra Bosch-Sijtsema.

Forskargruppen har mellan 2013 och 2015 presenterat 
sitt arbete vid 9 akademiska konferenser, och hållit 15 
presentationer för industrin i olika sammanhang.

Från vänster Mattias Roupé, Mikael Johansson, Petra Bosch-Sijtsema, Mikael Viklund Tallgren 
och Janni Tjell. Läs mer om Chalmers forskargrupp på sidan 11.
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Visualisering av ett bostadsområde med hjälp av Virtual Reality.
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Positiv respons från branschen
Bland de tjugo deltagande företagen har man 
överlag varit positiva till att arbeta tillsammans, 
och med forskargruppen på ett helt nytt sätt. Den 
direkta dialogen har gjort att forskningsfrågorna har 
kunnat knytas till dagsaktuella frågor i företagen. 
Forskningsprojekt, examensarbeten, seminarier med 
mera har blivit bra och viktiga verktyg för att kunna 
ta del av ny kunskap och få den knuten till det egna 
företagets verksamhet och erfarenheter.

En av företagsrepresentanterna i gruppen menar att 
det inom BIM Managementgruppen funnits möjlighet 
att diskutera med likasinnade som ändå har olika 
perspektiv på samma fråga, och att detta inneburit 
att man snabbare kunnat göra sig en bild av hur det 
kommer att bli framöver. Det har även bidragit till 
företaget i högre grad vågat realisera idéer kring BIM 
när det inom gruppen visat sig att funnits liknande 
tankar på annat håll.

Flera deltagare vittnar om att gruppens arbete lett till 
ökad kunskap kring BIM och om komplexiteten i 
BIM-användningen, en känsla av var utvecklingen står 
idag, och en medvetenhet om vikten av att fortsätta 
utvecklingen av BIM och management. 

En deltagare berättar att det egna företaget, mycket 
tack vare diskussionerna i BIM Managementgruppen, 
utvecklats från att vara ett företag som använder BIM i 
sina projekt till att nu aktivt försöka hitta sätt att göra 
BIM till ett informationsverktyg som kan användas 
bredare inom organisationen och i fler skeden. 

Förbättrade utbildningar 
BIM Managementgruppen har sedan starten arbetat 
för utvecklingen av BIM-relaterad grundutbildning 
på Chalmers. Managementperspektivet på BIM har 
kommit att bli en alltmer naturlig del av Chalmers 
byggutbildningar, då man framförallt under senare 
delar av utbildningen poängterar att verktyg för 
visualisering och kommunikation är en viktig del i 
styrning och ledning av projekt.

För Chalmers samhällsbyggnadsutbildningar har det 
varit värdefullt att få tillgång till gästföreläsare ur BIM 
Managementgruppen, som kan visa hur BIM används 
inom olika verksamheter. På så sätt får studenterna 
också större insikt i vilka praktiska utmaningar man 
står inför idag, både när det gäller tekniska aspekter 
och managementfrågor.

Studenterna själva utvecklar en BIM-modell som 
de följer genom en stor del av grundutbildningen 
– med start i själva verktyget och modellerna, 
för att sedan lägga mer fokus på struktur och 
informationshantering, användning, kostnadskalkyler, 
projekteringsmetodik och kravställning.

Det ges även en renodlad BIM-kurs inom 
byggingenjörsprogrammet och 2014 startades en 
årligen återkommande kurs i Design Management för 
studenter på Chalmers mastersprogram DCPM. Men 
många fler studenter arbetar numera med BIM även 
inom andra kurser.

Totalt har 19 examensarbeten inom BIM-området 
genomförts av mastersstudenter från DCPM och 
IPM. Studenter inom utbildningen högskoleingenjör 
Samhällsbyggnadsteknik, samt Affärsutveckling och 
entreprenör inom byggteknik, har också bidragit med 
11 examensarbeten inom BIM under åren 2012-2015.

Utbildning för praktiker
BIM Managementgruppen har blivit relativt välkänd 
i branschen, och de kurser forskargruppen hållit för 
projektledare genom Chalmers Professional Education 
har lett till att BIM diskuterats på en mer konkret och 
lösningsfokuserad nivå än tidigare. 

Under hösten 2014 hölls en kurs i BIM för byggherrar 
och fastighetsförvaltare i syfte att höja kunskapsnivån 
inom BIM i allmänhet, samtidigt som man erbjöd 

”CMB:s BIM Managementgrupp ger oss 
en tydlig kanal mellan det akademiska och 
det praktiska. Vi kan påverka och dra nytta 
av forskningsinitiativ samt examensarbeten 
vilket möjliggör fördjupning och analys. 

Nätverket i sig har även fungerat bra 
som ett samtalsforum om utmaningar 
och angreppsätt inom BIM ur ett 
managementperspektiv då det omfattar 
alla discipliner i byggprocessen.”
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ett forum där kursdeltagarna kunde lära av varandras 
erfarenheter och idéer. Fokus låg på vikten av 
genomtänkt kravställning från projektledningen och 
hur detta kan leda till värdefulla förvaltningsdata 
senare i processen – om rätt data redan tidigt fångas 
upp i en BIM-modell, som uppdateras kontinuerligt 
under byggprocessen, kan detta ge betydande 
kostnadsbesparingar i förvaltningsskedet.

Under våren 2015 och 2016 hölls en kurs med 
fokus på BIM och projektstyrning för planering av 
nybyggnationer och ombyggnationer av till exempel 
sjukhus, operationssalar och vårdavdelningar. Även 
denna kurs gavs genom Chalmers Professional 
Education. Här låg fokus på hur BIM kan vara ett stöd 
för dialog och kommunikation i planeringsprocessen, 
bland annat genom att projektledning och arbetsgrupp 
på ett enkelt sätt kan få synpunkter från den personal 
som arbetar i lokalerna, och som därmed har insyn 
i hur de bör utformas för att det dagliga arbetet ska 
fungera bra.

Vad händer nu?
Under 2016 börjar forskargruppen arbeta med en 
fallstudie av Johanneberg Science Park II, som tar med 
hela livscykelperspektivet på BIM. Detta blir en ny 
slags arena för praktik och forskning, där forskarna 
kommer att kunna se praktiska resultat av BIM-
implementering. Tanken är att samarbetet ska leda till 
kunskapsutveckling och spridning av kunskap inom 
branschen, liksom till forskning och utbildning.

Byggingenjörstudenter presenterar framtida visioner för Campus Johanneberg på Lindholmen Visual Arena.
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Vetenskapliga artiklar
Satsningen på BIM och management har resulterat i 
flera vetenskapliga artiklar, som har fokus på följande tre 
områden:

1. Management – nya sätt att använda och arbeta 
med BIM, och hur traditionella yrkesroller 
påverkas av detta samtidigt som nya yrkesroller 
växer fram.

2. Produktionsplanering och tekniska processer 
inom BIM

3. Virtual Reality (VR) och stöd för  
visualisering av BIM

Här intill presenteras ett axplock av de vetenskapliga 
artiklar som publicerats under åren 2013-2015.

Managing projects with distributed 
and embedded knowledge 
through interactions 
Tidigare studier visar på svårigheter att få ut, dela och 
tillämpa projektspecifik kunskap över strukturella och 
organisatoriska gränser inom projektbaserade industrier. 
Denna studie analyserade interorganisatoriska projekt, 
där samspel är viktig både för samarbete och för 
delning av kunskap. Man fokuserade framförallt 
på projekteringsfasen, och jämförde traditionella 
projekteringsmetoder med Cocurrent Engineering, 
som innebär integrerad produktutveckling där flera 
processer i produktutvecklingen genomförs parallellt. 
Forskarna följde sex projekteringsmöten på företag 
inom bygg-, och olje- och gasindustrin, kompletterade 
med 31 intervjuer. Studien bidrog med förståelse och 
visualisering av hur man kommunicerar och delar 
kunskap inom olika arbetsmetoder som användes av 
projekteringsgruppen. Genom att jämföra interaktion 
mellan olika aktörer inom projekteringsgruppen ser man 
stora skillnader mellan traditionella projekteringsmöten 
och mer samverkande metoder.

Temporary interorganisational 
collaboration practices in construction 
design – the use of 3D-IT
Inom den vetenskapliga litteraturen finns studier om 
hur ny informationsteknologi kan påverka rutiner 
och praxis i projekteringsprojekt, men få studier 

diskuterar det omvända: hur praxis påverkas av ny 
informationsteknologi. I denna studie var den viktigaste 
frågan hur 3D-modellering påverkar nya rutiner 
inom byggteknik och byggindustri. Man fokuserade 
på projekteringsfasen, inom vilka flera företag och 
discipliner är inblandade under en kort tidsperiod för 
att leverera en slutlig design. Studien gav fördjupad 
kunskap om olika sätt att använda 3D-modeller som ett 
medel för att överbrygga organisationsgränser.

New ICT changes working routines 
in construction design projects 
BIM implementeras sedan några år tillbaka inom 
konstruktionsdesign i svensk byggindustri. Ändå är det 
först nyligen som ett större antal designteam använder 
den, vilket gör det relevant att studera hur denna process 
utvecklas i interorganisatoriska projekt. Syftet med 
studien var att förstå hur den nya tekniken påverkar 
sättet att arbeta, samt utvecklingen av arbetsrutiner och 
roller inom byggprojekten. Forskarteamet genomförde 
intervjuer och observationer på tre olika byggprojekt, 
och kunde bidra med empiriska exempel på hur ny 
IKT-teknik förändrar rutiner, möten och roller i 
interorganisatoriska projekt. Till exempel har BIM 
påverkat sättet man ritar på, liksom det lett till en 
tydligare ansvarsfördelning inom projekteringsprocessen 
där BIM-samordnare växt fram som en ny arbetsroll, 
samtidigt som även projektledarrollen förändrats till 
följd av användningen av BIM.



An empowered collaborative 
planning method in a Swedish 
construction company 
Flera olika metoder för planering har tagits fram inom 
byggindustrin. Visa är mer teoretiska och används sällan 
i praktiken, medan andra är mer vanliga. Med den 
ökade användningen och mognadsgraden på dagens 
BIM-modeller så ligger det rätt i tiden att undersöka hur 
BIM kan fungera som ett kommunikationshjälpmedel 
vid skapandet av strukturplanen för ett byggprojekt. 
Resultatet av studien visade att många av de 
kommunikationshinder som identifierats helt skulle 
kunna undvikas genom att ersätta fysiska ritningar och 
beskrivningar med BIM.

Interactive navigation interface for 
Virtual Reality using the human body 
Användningen av Virtual Reality (VR) i stadsplanering 
och byggnadsdesign blir allt vanligare. Integrationen 
av VR i stadsbyggnadsprocessen hämmas dock av 
komplicerade navigeringsgränssnitt, som gör det 
besvärligt speciellt för personer ovana vidspelmiljöer 
och datorer. I en studie implementerades ett Xbox 360 
Kinect sensorsystem, som gjorde att testanvändarna 
uppfattade gränssnittet som lättare att använda jämfört 
med att använda mus och tangentbord. Det hjälpte 
dem bland annat att växla mellan olika arkitektförslag 
i en stadsplan, vilket ledde till ökad förståelse och mer 
utvecklade resonemang.
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