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vidare sammanhang där produktionsprocessen 
ingår, samt att visa på vilka mekanismer 
som påverkar den fortsatta utvecklingen och 
användningen av BIM. 

Utgångspunkten i denna förstudie är att BIM 
är en informations- och kommunikationsteknik 
(IKT). Om BIM ses som ett medel för 
att utveckla och förändra bygg- och 
förvaltningsprocessen, måste införandet och 
användningen av BIM förstås som en 
IKT-stödd förändringsprocess. IKT-stödda 
förändringsprocesser är ingalunda unika för 
byggbranschen. Det finns en väldokumenterad 
kunskap om hur IKT-stödda processer kan förstås 
och vilka mekanismer som formar dem. I företag 
och branscher där arbetssätten har utvecklats 
radikalt och genomgått djupgående förändringar, 
har fokus legat på hur man med hjälp av ny 
IKT kan arbeta på nya sätt som inte var möjliga 
tidigare för att därmed effektivisera branschen. 
Detta tankesätt innebär också att man måste 
sluta fokusera på ett ”best practice” tänkande som 
bygger på kunskapen om hur man har arbetat 
fram till idag. Denna kunskap kan snabbt förlora 
relevans p.g.a. den kunskapsutveckling och det 
lärande som sker kring användningen av ny 
teknik. Därför finns en överhängande risk att det 
som är dagens ”best practice” blir morgondagens 
”worst practice”.

För att kunna förutsäga något om vilken inverkan 
BIM-användningen kan få på byggbranschens 
processer, måste både branschen och IKT-stödda 

Inom byggbranschen har användningen av 
byggnadsinformationsmodeller (BIM) ökat i 
omfattning under de senare åren. Under mer än 
ett decennium har det funnits förhoppningar 
om att BIM skall bidra till en utveckling och 
effektivisering av byggbranschens processer. 
Fördelar som hittills har realiserats kan främst 
knytas till projekteringsprocessen, men fördelar 
kan även kopplas mot produktionsprocessen. 
Till exempel innebär möjligheten att utföra 
kollisionskontroller vid samgranskningar att 
ett merarbete kan undvikas i produktionen. 
Möjligheten att visualisera hela eller delar 
av en byggnad innebär vidare att framtida 
brukare kan ge feedback på ett designförslag, 
istället för att upptäcka att en färdigbyggd 
lösning inte är funktionell och därför måste 
förändras. Visualiseringen innebär även att 
produktionspersonalen kan skapa sig en tydlig 
bild av hur den färdiga lösningen skall se ut, 
vilket kan underlätta deras arbete. Men dessa 
fördelar utgör bara en liten del av de visioner 
som finns om förändringar som BIM kan 
medföra inom branschen. Mot denna bakgrund 
är syftet med denna förstudie att identifiera 
de hinder och drivkrafter som finns för att 
integrera BIM i produktionsprocessen. För att 
på djupet förstå dessa hinder och drivkrafter 
måste produktionsprocessen sättas in i ett större 
sammanhang. Därför fokuseras inte denna 
förstudie på vad som är möjligt och inte är möjligt 
att göra med BIM i produktionsprocessen. Istället 
är fokus på att skapa en djupare förståelse om det 

1 Sammanfattning
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Om vi avslutningsvis ser till drivkrafterna för en 
ökad BIM-användning, så kan en av de främsta 
vara det faktum att BIM kan införas stegvis och 
fördelarna är relativt snabbt realiserbara, som 
till exempel vid kollisionskontroller. En annan 
drivkraft är den ökade medvetenheten om BIM 
bland branschens aktörer, samt att en del aktörer 
redan har erfarenheter av olika former av BIM-
användning. Slutligen kan också trenden bland 
vissa av branschens aktörer att arbeta för en ökad 
samverkan fungera som ytterligare en drivkraft 
i och med att en av de önskade effekterna med 
BIM är att öka samverkan mellan projektets 
aktörer.

förändringsprocesser förstås. I IKT-stödda 
förändringsprocesser finns det fyra typer av 
övergripande utmaningar att hantera: tekniska, 
legala, organisatoriska och ledarskapsmässiga. 
Det hinder som diskuteras mest inom 
branschen idag är de tekniska utmaningarna 
och framförallt behovet av att standardisera 
information när modeller från olika discipliner 
skall läggas samman. Det förkommer även 
vissa diskussioner kring de legala hinder som 
finns, t ex oklarheter om vem som äger en 
modell och ansvarsfördelning. Däremot saknas 
i princip diskussioner om de organisatoriska 
och ledarskapsmässiga utmaningarna. Att lösa 
de tekniska utmaningarna är en nödvändig 
grundförutsättning om BIM skall få ett bredare 
genomslag. Men detta är bara det första steget 
om BIM skall bli ett medel för att utveckla 
och effektivisera branschens processer. Om 
branschen skall börja närma sig visionerna 
kommer det att krävas strukturella förändringar 
med avseende på till exempel hur man ser på 
upphandlingsformer, ansvarsfördelning, samt 
bygg- och förvaltningsprocessens organisering. För 
att realisera visionerna om BIM måste ledare på 
alla nivåer hos inblandade parter ha en förståelse 
för och samsyn på vilka beslut som behöver fattas 
om nödvändiga strukturella förändringar. D.v.s. 
utmaningarna ligger i att upptäcka hur man kan 
arbeta på ett nytt och effektivare sätt, som inte 
var möjligt tidigare, istället för att fokusera på hur 
man marginellt kan förbättra befintliga arbetssätt.

BIM i byggproduktionen: organisatoriska hinder och drivkrafter
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Men utifrån ett införandeperspektiv är en 
av de stora fördelarna med BIM att det kan 
införas stegvis, applikation för applikation, 
vilket underlättar möjligheterna med att se 
den omedelbara nyttan av en applikation, till 
exempel kollisionskontroller för installationer 
(Linderoth, 2010). Denna egenskap hos BIM 
är mycket central för att ny IKT skall accepteras 
i ett byggprojekt (Jacobsson och Linderoth, 
2010), vilket även framgår i de rapporter där 
praktiska råd ges för införandet av BIM (se till 
exempel SBUF, 2010). Men för att kunna utnyttja 
möjligheterna med BIM som ett medel för att 
utveckla och effektivisera processer, kommer det 
att krävas en förändring av aktörernas roller och 
relationer i byggprocessen, samt hur man ser 
på – och organiserar – byggprocessen (Sebastian, 
2011). Därför är en intressant observation 
att studier av BIM i produktionsprocessen 
har rapporterat att aktörerna inte ser några 
större behov av organisatoriska förändringar. 
Hittills har enbart ett behov av tillägg av vissa 
koordinerande funktioner mellan aktörerna i till 
exempel projekteringsfasen och produktionsfasen 
identifierats, samt att man vill se konkreta 
ekonomiska vinster innan BIM införs på bredare 
front i produktionsprocessen (se till exempel 
Skanska 2010). Mot bakgrund av hur ny IKT 
tolkas inom projektorganisationen är detta 
förhållningssätt logiskt, att man gärna vill se 
bevis på ekonomiska vinster innan en ny teknik 
börjar användas. Tack vare BIM:s egenskaper 
finns det möjligheter att använda konkreta 

Inom byggbranschen har användningen av 
byggnadsinformationsmodeller (BIM) ökat i 
omfattning under de senaste åren. Under mer 
än ett decennium har det funnits förhoppningar 
om att BIM skall bidra till en utveckling och 
en effektivisering av byggbranschens processer 
(Eastman, 1992; Olofsson m fl, 2008). I en 
rad studier har det diskuterats vilka fördelar 
användningen av BIM kan föra med sig för 
byggprocessens aktörer (Jongeling, 2008; SBUF, 
2010, Skanska, 2010). I praktiken har fördelarna 
varit tydligast under projekteringsfasen och det 
finns även fördelar under produktionsfasen, men 
ett rapporterat hinder i produktionsfasen har varit 
att man vill se bevis på direkta vinster av BIM-
användningen (Skanska, 2010).

I likhet med införandet av annan ny 
informations- och kommunikationsteknik (IKT), 
kommer införandet av BIM i byggbranschen 
inte att vara helt oproblematiskt vad det 
gäller tekniska, juridiska, organisatoriska och 
ledarskapsmässiga utmaningar. Ett exempel på 
tekniska utmaningar är kompatibilitetsproblem 
mellan olika programvaror som har funnits 
och som ännu inte är helt lösta. Samtidigt är 
det viktigt att betona att tekniken i sig inte 
åstadkommer några förändringar, utan att dessa 
sker i samspelet mellan teknik, människor och 
organisationer. Vidare kan det även antas att 
de initiala visioner som finns om fördelar och 
konsekvenser av BIM-användningen kommer 
att modifieras när tekniken väl möter praktiken. 

2 Bakgrund och syfte
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ytterligare fyra delar. I nästa del som är rapportens 
utgångspunkt är syftet att skapa en överblick 
av kunskapsläget om BIM. Utgångspunkten 
har tagits utifrån publicerade vetenskapliga 
och populärvetenskapliga rapporter om BIM. 
I efterkommande del presenteras hur vi kan 
förstå processer där förändringar triggas igång 
av införandet och användningen av ny IKT. 
Grundläggande är BIM en ny IKT-applikation 
som har börjat införas och användas inom 
byggbranschen. Även om forskningen kring IKT-
stödda förändringsprocesser inte har inkluderat 
byggbranschen i någon större omfattning, finns 
det en djup kunskap inom detta område som vi 
kan dra många lärdommar ifrån för att bättre 
förstå de drivkrafter och hinder som finns för att 
integrera BIM i produktionsprocessen.

Efter genomgången av de mera teoretiska 
perspektiven på BIM kommer rapportens 
empiriska del där olika aktörers erfarenheter 
av BIM-användningen presenteras. Data har 
samlats in via samtal och intervjuer med personer 
som har erfarenheter från BIM-användning i 
både projekterings- och produktionsprocessen. 
I detta sammanhang har det varit mycket 
värdefullt att kunna intervjua personer som har 
haft rollen som både projekteringsledare och 
platschef i ett och samma projekt. Genom att 
intervjua dessa personer har det varit möjligt 
att få en insikt i de utmaningar som kan finnas 
om BIM skall användas som ett medel för att 
integrera projekterings- och produktionsfasen 

applikationer där ekonomiska vinster snabbt kan 
realiseras, men i det långa loppet är detta synsätt 
kontraproduktivt. För att realisera ekonomiska 
vinster och andra fördelar med införandet av 
BIM krävs en utveckling av kunskap om hur 
BIM påverkar bygg- och förvaltningsprocessens 
organisering, samt hur roller och relationer mellan 
aktörerna påverkas. Denna kunskapsutveckling 
är nödvändig för att på kort och lång sikt kunna 
identifiera behovet av förändringar och därmed 
möjliggöra en effektivisering av bygg- och 
förvaltningsprocessen genom en utvecklad 
användning av BIM. Detta innebär också att 
efterfrågade råd om ”best practice” snabbt förlorar 
i relevans. P.g.a. den kunskapsutveckling och 
det lärande som sker kring användningen av ny 
teknik riskerar det som är dagens ”best practice” 
att bli morgondagens ”worst practice”.

Mot den beskrivna bakgrunden är syftet 
med denna förstudie att identifiera hinder 
och drivkrafter för en integration av BIM-
användningen i produktionsprocessen.

2.1 Rapportens disposition och 
förstudiens genomförande

I denna del av rapporten presenteras de 
tankegångar som ligger bakom rapportens 
disposition, samt hur förstudiens datainsamling 
har skett. För att skapa en djupare förståelse 
för de hinder och drivkrafter som finns för att 
integrera BIM i produktionsprocessen, innehåller 
rapporten, förutom denna och föregående del, 
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diskussion lyfts dels hinder och drivkrafter fram 
för att BIM skall kunna bli ett medel för att 
effektivisera och utveckla produktionsprocessen, 
dels vilka hinder och drivkrafter som finns i det 
vidare sammanhang där produktionsprocessen 
utgör en del. Rapporten avslutas med att 
identifiera områden där det finns behov av 
fortsatta studier för att ytterligare öka kunskapen 
om hur BIM kan bli ett hjälpmedel för att 
effektivisera och utveckla byggprocessen.

i byggprocessen. Dessutom har även personer 
intervjuats som innehar roller som inte är direkt 
involverade i produktionsprocessen, till exempel 
högre linjechefer och personer ansvariga för 
BIM-utvecklingen i större företag. Det främsta 
syftet med dessa intervjuer har varit att skapa 
en förståelse för det bredare sammanhang i 
vilket BIM används. D.v.s. förutsättningarna 
för BIM-användningen i produktionsprocessen 
formas av utvecklingstrender och de strukturella 
förhållanden som råder inom branschen. 
Avslutningsvis har även data samlats in genom 
att studera internetbaserade forum där BIM-
användning diskuteras. I detta fall är det Open 
BIM:s forum på Linked in som har studerats. I 
detta forum diskuterar BIM-användare i olika 
roller, samt BIM-intresserade personer olika 
frågor som berör användningen av BIM. Syftet 
med att analysera dessa diskussioner har varit 
att stämma av de aktuella frågor som diskuteras 
och hur de kan relateras till mera övergripande 
frågor som måste hanteras i utvecklingen av 
BIM användningen. Förutom de data som 
har samlats in specifikt för denna förstudie 
har även data använts från tidigare studier av 
IKT i byggbranschen där författaren till denna 
rapport har varit aktivt involverad (se till exempel 
Jacobsson och Linderoth 2010; Linderoth, 2010).

Rapportens avslutande del är en sammanfattande 
slutdiskussion, där resultatet från datainsamlingen 
diskuteras i relation till den kunskap som finns 
om IKT-stödda förändringprocesser. I denna 
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bygger på de intervjuades uppskattningar. Att 
uppskatta tidsbesparingar för olika aktiviteter 
är dock inte helt enkelt, eftersom aktörer inom 
branschen konstaterar att det är svårt att få fram 
jämförande data.

När det gäller studier av BIM som har 
rapporterats i vetenskapliga tidskrifter, har dessa 
också pekat på de fördelar som presenterades 
ovan, även om man inte går lika djupt i de 
praktiska detaljerna. Vidare har det presenterats 
modeller på en mera konceptuell nivå som 
listar de organisatoriska och ledarskapsmässiga 
utmaningarna för ett lyckat införande och en 
vidare användning av BIM (se till exempel Suckar, 
2009). Även om alla de faktorer som berörs i 
dessa studier är relevanta för införandet och 
användningen av BIM, är problemet att dessa 
faktorer kan spela en större eller mindre roll över 
tiden, samt att de ofta har komplexa inbördes 
beroendeförhållanden. 

I den vetenskapliga litteraturen har olika 
perspektiv på BIM varit ett tema för tre 
specialnummer i Automation in Contruction: 
BIM och interooperabilitet (2010, volym 19, 
nr. 4), BIM och samverkan(2010, volym 19, nr. 
5), BIM och förändring av byggpraktiken (2011 
volym 20, nr. 2). I samtliga dessa specialnummer 
diskuteras en rad olika tillämpningar av BIM, 
samt vilka utmaningar som finns. I grund och 
botten kan utmaningarna beskrivas som tekniska, 
legala, organisatoriska och ledarskapsmässiga, 
vilket även lyfts fram i andra artiklar om BIM (se 

Det finns en rad vetenskapliga rapporter och 
artiklar om BIM. Den gemensamma nämnaren 
i dessa är att det finns en övertygelse om att 
BIM kan bidra till att effektivisera bygg- och 
förvaltningsprocessen, men att det finns 
både tekniska och organisatoriska hinder att 
övervinna. Studierna ger allt från handfasta 
råd till byggmästare för hur BIM kan införas 
i processens olika faser (se till exempel SBUF, 
2010), till långa checklistor på organisatoriska 
och ledarskapsmässiga utmaningar som måste 
tas i beaktande vid införandet av BIM (se till 
exempel Suckar, 2009). När det gäller fördelar 
så anger Jongeling (2008) bl.a. effektiviseringar 
av olika arbetsmoment i projekteringsfasen med 
uppskattade tidsbesparingar på upp till 50%, samt 
att ett underlag av en högre kvalitet kan tas fram 
för produktionsprocessen. I produktionsprocessen 
uppskattar Jongeling (2008) att tiden som läggs 
på att hantera konflikter som finns i underlaget 
reduceras dramatiskt (upp till 90%). Visualisering 
i 3D underlättar även samordningen mellan olika 
aktörer, samt att det blir lättare för inblandade 
aktörer att förstå hur den färdiga konstruktionen 
skall se ut (SBUF, 2010). Vidare underlättas 
mängdning, beredning och planering, samt att 
underentreprenörer kan få ett bättre underlag 
för anbudsgivning, vilket också skulle innebära 
att deras risktagande kan minskas (SBUF, 
2010). Jongeling (2008) har i sin studie även 
gjort försök att kvantifiera upplevda tids- och 
kostnadsbesparingar för olika aktiviteter i 
byggprocessen, men han konstaterar att värdena 

3 Kunskapsläge BIM
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till exempel Succar, 2009). Men i de diskussioner 
som förs betonas enbart behovet av förändring, 
men det sker ingen mera ingående analys av 
vilka hinder och drivkrafter som kan finnas för 
att initiera och genomföra dessa förändringar. 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det 
finns relativt väldokumenterade kunskaper om 
hittills vunna erfarenheter av BIM-användningen 
i praktiken. Men kunskapen varierar givetvis 
beroende på hur omfattande BIM-användningen 
har varit i byggprocessens olika faser. Vidare har 
heller ingen distinktion gjorts med avseende på 
olika typer av projekt där BIM används och hur 
detta påverkar arbetet med BIM. Till exempel kan 
det antas att processen ser olika ut beroende på 
om ett entreprenadföretag bygger bostadsrätter i 
egen regi, eller kommunala bostäder, jämfört med 
mera unika byggnader där det kan finnas behov 
av förändringar under processens gång. Men 
det område där det inledningsvis behövs mera 
kunskap om BIM-användningen, är att se BIM ur 
ett lite vidare perspektiv, d.v.s. det sammanhang 
där BIM skall användas. Eftersom BIM i grund 
och botten är en teknik för att hantera och sprida 
information finns de mycket värdefull kunskap 
att hämta från forskningen kring IKT-stödda 
förändringsprocesser.
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Aktörerna inom linjeorganisationen kan snabbt 
acceptera IKT som underlättar kontroll och 
styrning av projektorganisationen, medan 
aktörer i projektorganisationen snabbt kan 
acceptera IKT där fördelarna i form av 
potentiella tidsbesparingar är väl påvisbara. Detta 
förhållningssätt grundas på att produktionen 
inom branschen är projektorganiserad och 
därmed fokuserad på att färdigställa ett 
projekt på utsatt tid och budget (ibid). Detta 
förhållningssätt kan dock skapa vissa problem 
eftersom IKT-stödda förändringsprocesser kräver 
ett kontinuerligt lärande där möjligheterna med 
ny IKT upptäckts över tid. Detta är i sin tur 
en utmaning för linjeorganisationen, att skapa 
ett utrymme för kunskapsutveckling och en 
utvecklad IKT-användning, samt säkerställa att 
den utvecklade kunskapen används i kommande 
projekt (Croker och Rowlinson, 2007).

Vad som dock är viktig att komma ihåg vid 
införandet av ny IKT är att det kommer 
alltid att ske mer eller mindre genomgripande 
förändringar, vilka på förhand kan vara svåra att 
förutse. När tekniken används på ett sätt som gör 
det möjligt för människor att göra saker som var 
omöjliga att göra förut, förändras oftast roller och 
uppgifter. När rollerna väl förändras, förändras 
också vanligtvis relationerna mellan rollerna, 
vilket får till följd att människor interagerar med 
kollegor på ett nytt sätt och kanske även med 
yrkeskategorier som man tidigare inte har haft 
någon kontakt med. När rollerna och relationer 

För att förstå hinder och möjligheter vid 
införandet och i den fortsatta användningen 
av BIM i produktionsprocessen så krävs det en 
grundläggande förståelse för de processer som 
införandet av ny IKT utlöser i en organisation. 
Historiskt har det funnits en deterministisk 
syn på införandet av nya tekniska system i en 
organisation. Tekniken har setts som en extern 
kraft, eller ”a magic bullet” (se till exempel 
Markus och Benjamin, 1997), som löser alla 
problem bara organisationen anpassas till den nya 
tekniken. I praktiken är detta synsätt fortfarande 
relativt vanligt förekommande, vilket skapar en 
del problem. Ett exempel på detta kan hämtas 
från ett nummer av Computer Sweden under 
våren 2010. En IT-chef i ett av branschens större 
företag medger ödmjukt att man var tvungen 
att starta om ett IT-projekt p.g.a. att man 
förbisett att införandet av ny IKT även kräver 
organisatoriska förändringar. Under de sista 
decennierna har dock mera nyanserade synsätt 
vuxit fram med avseende på hur införandet av ny 
IKT kan förstås. Centralt i dessa perspektiv är att 
en förståelse måste skapas för samspelet mellan 
den nya teknikens egenskaper, organisationen 
där den nya tekniken skall användas, samt 
organisationens omgivning. Med avseende på 
byggbranschen har Jacobsson och Linderoth 
(2010) visat på hur samspelet mellan normer 
och värderingar, aktörernas uppfattningar om 
till exempel ny IKT, samt teknikens egenskaper 
påverkar de IKT-system som accepteras i 
projektorganisationen och i linjeorganisationen. 

4 IKT-stödda förändringsprocesser
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att den nya tekniken används för att förändra 
och utveckla produktionens organisering och 
hur affärer görs. Det kan även vara mycket 
möjligt att de normer och värdering som styr 
agerandet hos starka aktörsgrupper inom en 
bransch kommer att få ett genomslag så att den 
nya teknikens användning enbart kommer att 
bevara etablerade roller och relationer mellan 
olika aktörsgrupper och därmed organiseringen 
av produktionsprocessen. D.v.s. den nya tekniken 
används för att automatisera befintliga processer, 
samtidigt som möjligheterna att transformera 
befintliga processer förbises (se även Zuboff, 
1988).

Nu är detta i och för sig frågeställningar som är 
av en för stor omfattning för att kunna studeras 
närmare i en förstudie. Men diskussionen visar 
på bredden och djupet av de behov som finns av 
att studera olika frågeställningar för vi ska få en 
ökad förståelse för hur BIM kan användas som ett 
stöd för att utveckla och effektivisera bygg- och 
förvaltningsprocessen. Men med stöd av tidigare 
forskning om IKT, så vet vi att organiseringen 
av produktionen kommer att påverkas om 
IKT skall kunna fungera som ett stöd för en 
utveckling och effektivisering av verksamheten. 
Vi måste därför gå bortom argumenten att det 
enbart är snabbt påvisbara ekonomiska fördelar 
som kommer att leda till en ökad användning 
av BIM i produktionsprocessen. Istället måste vi 
börja studera underliggande mekanismer, såsom 
normer, värderingar, branschlogik, lagar och 

väl förändras, är det även sannolikt att det sociala 
närverk som definierar en organisations struktur 
också kommer att förändras. Detta resonemang 
kan appliceras på BIM, till exempel om det skall 
användas för att integrera projekterings- och 
produktionsfasen. Då krävs det en förändrad 
syn på till exempel roller och relationer mellan 
projekteringsledare, platschef, projekt/arbetschef 
och beställare. Till exempel måste arbets-/
projektchef pedagogiskt förklara för beställaren 
varför man inte börjar gräva så fort som 
kontraktet är underskrivet, eftersom några veckors 
extra planeringstid i början av projektet betalar 
sig tillbaka mångdubbelt i slutet av projektet, 
samt att kvaliteten på den levererade produkten 
förbättras.

De utmaningar som har diskuterats i samband 
med införandet av BIM i byggbranschen är 
ingalunda unika för byggbranschen. Det är 
allmänt känt att ny teknik alltid har skapat 
utmaningar för hur produktionen organiseras 
och hur affärer görs i en bransch. Till exempel 
är övergången från vattenkraft till ångmaskiner, 
samt från ångmaskiner till elektricitet som 
primär energikälla för produktionen, historiska 
exempel på hur det har tagit decennier 
innan man har dragit nytta av en ny teknik 
genom att omorganisera produktionen. Ett 
modernare exempel är hur Internet har påverkat 
organiseringen av produktionen av varor och 
tjänster, samt hur dessa görs tillgängliga på 
marknaden. Men, samtidigt är det inte givet 
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Linderoth m.fl. (2011) har tagit ett steg till och 
analyserar hur samspelet mellan olika element i 
marknads- och produktionssystemet har format 
branschen och därmed hur IKT används. 
Författarna argumenterar för att marknadens 
krav på kundanpassade produkter innebär att 
projektarbetsformen är den mest ändamålsenliga. 
Men i kombination med en upphandlingsform 
där lägsta pris har premierats, har också 
branschen kommit att premiera kortsiktiga 
marknadsbaserade relationer. Mot denna 
bakgrund är det fullt logiskt att användningen av 
BIM hittills mest har inriktats mot till exempel 
kollisionskontroller eller andra tillämpningar där 
fördelarna är snabbt märkbara. Detta innebär 
också att användningsområden som kräver 
tid för utveckling och lärande kommer att bli 
betydligt mera utmanande att införa med rådande 
branschlogik. Därför måste vi också vara mycket 
medvetna om att vissa visioner när det gäller 
BIM:s påverkan på branschen kommer att kräva 
en förändring av de underliggande strukturer som 
formar branschlogiken.

För att visa på komplexiteten i de frågeställningar 
som måste hanteras kan idén om BIM som en 
katalysator för förändrade upphandlingsprocesser 
tas som ett exempel. Sebastian (2011) belyser 
komplexiteten i utmaningarna som idén om 
mera integrerade upphandlingsprocesser skulle 
föra med sig. De traditionella gränserna mellan 
uppgifter och yrkesgrupper blir otydligare 
eftersom arkitekter, konsultfirmor, entreprenörer, 

regler, ekonomiska styrsystem o.s.v., samt hur de 
påverkar införandet och användningen av BIM. 
På detta sätta kan vi skapa en bättre förståelse för 
hinder och drivkrafter för en effektiv användning 
av BIM i produktionsprocessen. 

Vidare måste även fokus skiftas från att enbart 
se på kostnader eller fördelar för enskilda 
aktörer, till att se på kostnader och fördelar 
för hela projektet (Dehlin och Olofsson, 
2008), eller kostnader och fördelar över hela 
livscykeln. Detta fokusskifte innebär emellertid 
stora utmaningar, eftersom varje disciplin 
inom branschen har blivit så fokuserad på 
att optimera sina egna åtaganden utan att ta 
vidare hänsyn till hela byggprocessen (Love 
m.fl. 1998). Denna beskrivning av branschen 
stärks ytterligare när Dubois och Gadde (2002) 
hävdar att branschen karakteriseras av kortsiktiga 
marknadsbaserade relationer. Detta innebär 
vidare att det har saknats incitament för att till 
exempel investera i ny IKT som kan användas 
för att stödja projektprocessen, såvida inte 
aktörerna har varit villiga att sätta av extra medel 
i budgeten (se Croker och Rowlinson, 2007). 
Med andra ord påverkar branschförhållandena 
hur ny IKT används och IKT-användningen 
kan sägas följa rådande branschlogik. För att 
förstå hur branschlogiken kan förändras, måste 
man dock förstå vad som har skapat den. 
Dubois och Gadde (2002) diskuterar hur olika 
faktorer såsom till exempel upphandlingsformer 
och produktionstekniker påverkar branschen. 
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underentreprenörer och leverantörer 
skulle komma att stå på leverantörssidan i 
byggprocessen, medan beställaren skulle stå själv 
på efterfrågesidan (ibid). En sådan förändring av 
upphandlingsprocessen skulle ställa de ingående 
aktörerna i en ny position som inte bara påverkar 
deras roller, utan också deras ansvar, uppgifter 
och kommunikation med kunden, användarna, 
projektteamet och andra intressenter (ibid). 
Exemplet med de utsuddade gränserna mellan 
uppgifter och yrkeskategorier som leder till 
förändrade ansvarsförbindelser medför direkt två 
utmaningar. För det första hur regleras ansvaret 
i en framtid där projektets aktörer börjar dela 
på ansvaret för olika delar av en konstruktion? 
För det andra, om en förändrad ansvarsreglering 
skall bli framgångsrikt, måste även aktörerna 
börja tänka i nya banor när det gäller hur 
ansvar tas gemensamt eller fördelas mellan olika 
yrkeskategorier i ett projekt.

Sammanfattningsvis kan det hävdas att 
komplexiteten i de frågeställningar som 
måste hanteras om BIM skall bli ett medel 
för att förändra och utveckla bygg- och 
förvaltningsprocessen inte skall ses som 
oöverstigliga hinder. Men om branschens 
aktörer inte är medvetna om frågeställningarnas 
komplexitet och behovet av strukturella 
förändringar, kommer inte BIM att bli ett 
medel för att förändra och utveckla bygg- och 
förvaltningsprocessen, utan snarare ett medel för 
att konservera befintliga processer.
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diskuterar för att på sätt identifiera de praktiska 
problem som upplevs i användningen av BIM.

5.1 BIM i projektering och produktion 
En första tröskel som måste passeras när det gäller 
användningen av BIM i projekteringsskedet 
är föreställningen hos olika grupper om att 
BIM-projektering tar mera tid. Intervjuade 
projekteringsledare konstaterar att detta har 
varit vanliga argument första gången BIM skall 
användas. Men relativt snart upptäcker de 
inblandade fördelarna. En projekteringsledare 
konstaterar att första gången 3D-projektering 
användes i ett projekt trodde många att det 
skulle ta längre tid. Men efter två möten var 
det flesta lyriska och projekteringsledaren säger 
att även om man fick lägga två timmar mera 
på att rita, så slapp man alla telefonsamtal. 
Projekteringsledaren, som även var platschef i det 
aktuella projektet, konstaterar vidare att det blir 
färre problem som så att säga ska lösas på plats 
och exemplifierar:

Man ser vad som ska vara med och hur stort 
utrymme det tar, till exempel doser, markiser, 
ventiler på rör etcetera Förut kunde man rita en 
rörgata, men glömde isoleringen. Jag tror också att 
det har varit mindre ändrings- och tilläggsarbeten på 
de senaste byggena där vi har 3D-projekterat.

Vidare konstaterar även projekteringsledaren/
platschefen att möjligheten att visualisera hela 
eller delar av byggnaden har stora fördelar för 

I denna del av rapporten kommer erfarenheter 
av BIM-användningen i praktiken att beskrivas. 
Först kommer erfarenheter av BIM-användningen 
i projekterings- och produktionsfasen att 
beskrivas. Men eftersom projektering och 
produktion är två av flera faser i processen från 
design till förvaltning, så kommer även faserna 
som föregår projektering och produktion att 
forma förutsättningarna för BIM-användningen. 
Därför kommer även erfarenheter av hur faserna 
som föregår projektering och produktion att 
beskrivas. Denna förstudie tar visserligen sin 
utgångspunkt i byggproduktionen. Men om 
vi ser till byggnadens funktionalitet från ett 
brukarperspektiv, så kan BIM bidra till att 
ickefunktionella lösningar kan identifieras redan i 
projekteringsprocessen. Detta medför att man kan 
undvika att ickefunktionella lösningar behöver 
göras om när de väl är på plats. Därför kommer 
även fördelar och eventuella nackdelar med att 
kunna visualisera den färdiga byggnaden och dess 
delar för brukarna att kort diskuteras. Vidare är 
det viktigt att komma ihåg att BIM-användningen 
sker i bransch där större eller mindre förändring 
sker. Därför kommer också utvecklingen på 
branschnivå att påverka den vidare utvecklingen 
av BIM-användningen. Mot denna bakgrund 
kommer även några synpunker på branschens 
utveckling att redovisas. Avslutningsvis beskrivs 
vad som diskusteras om BIM i nätbasreade forum 
där BIM användare diskuterar sina erfarenheter. 
Syftet med denna beskrivning är att lyfta fram 
ämnen som olika kategorier av BIM-användare 

5 Erfarenheter av BIM i praktiken
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intervjuade som har haft båda dessa roller i ett 
projekt ser fördelarna med att medverka i båda 
skeden. De konstaterar att man har erfarenheter 
av var det kan bli problem i produktionsprocessen 
och därför kan man styra samgranskningen 
med projektörerna på ett bättre sätt. Vidare 
konstaterar de att inneha båda roller gör att man 
kan projektet mycket bättre. Det är lättare att 
kommas ihåg var det är trångt o.s.v., man kan se 
i en 3D-modell var saker skall vara, man får helt 
enkelt en annan överblick.

När BIM diskuteras förekommer ofta begreppen 
3D, 4D och 5D. 4D innebär att även tidplanen 
inkluderas i modellen och 5D innebär att 
kalkylen också kopplas till modellen. När det 
gäller 4D, inkludering av tidplanen i modellen, 
måste den blivande platschefen eller någon 
med kunskap om produktionen vara med om 
olika aktiviteter skall inkluderas i tidplanen. En 
projekteringsledare konstaterar att det är mycket 
värdefullt om man kan göra en tidplan i modellen 
som blir korrekt. Projekterarna har kunskaper 
om produktionsprocessen i stora drag, men inte i 
detalj. Skall man ha riktig nytta av att projektera 
i 4D måste man ha med alla delar och detaljerna, 
samt installatörer såsom el, rör och ventilation. 
Den intervjuade projekteringsledaren/platschefen 
konstaterar att det är för mycket fel som görs i 
projekteringen och i totalentreprenader blir det 
totalentreprenören som betalar för felen om och 
om igen. Man betalar för projekteringen, man 
betalar för felen som man upptäcker och när det 

produktionspersonalen. När till exempel olika 
arbetsmoment skall planeras kan modellen 
användas som stöd när genomförandet diskuteras. 
Att i 3D kunna se hur den färdiga lösningen 
är tänkt underlättar genomförandet betydligt, 
jämfört med att se en lösning i 2D där det 
finns mera utrymme för tolkningar av hur man 
har tänkt, konstaterar projekteringsledaren/
platschefen.

Projekteringsledaren/platschefen konstaterar 
vidare att man har sparat pengar på vissa saker 
och satsat på annat och på så sätt höjt kvaliteten 
något. För att kunna göra detta gäller det att 
från början ha en kontinuerlig dialog med till 
exempel arkitekten om vad som är centralt och 
vad som är mindre centralt. Men den intervjuade 
projekteringsledaren/platschefen konstaterar 
att det fortfarande finns företag som vill ta mer 
betalt för 3D-projektering, eller som säger att 
3D-projektering sysslar vi inte med, det är alldeles 
för farligt:

Då undrar jag vad man gör i den här branschen. 
Är man rädd för att ta ansvar för sin egen modell, 
för du upptäcker allt i 3D-modellen, som du inte 
gör i 2D. Vill du ha kvalitet på det du gör, gör 
du det i 3D. Vågar du inte stå för kvaliteten gör 
du det i 2D och låter någon annan ta ansvar på 
byggarbetsplatsen.

Att inneha rollen som både projekteringsledare 
i ett första skede och sedan platschef i ett andra 
skede är relativt ovanligt inom branschen. De 
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möjligheter som finns att använda befintlig 
produktionsutrustning för att tillverka 
nydesignade produkter, eller om det går att 
anpassa dessa till befintlig produktionsutrustning 
utan att göra avkall på form och funktion, 
samtidigt som kostnaderna för de nya 
produkterna hålls nere.

Därför är en relevant frågeställning hur 
kopplingen mellan arkitektens designförslag och 
dess konsekvenser för produktionen ser ut. Enligt 
de intervjuade i byggföretagen har arkitekternas 
hänsynstagande till produktionen blivit bättre 
med tiden. En av de intervjuade säger att det 
fortfarande är en bit kvar på arkitektsidan, 
men man på konstruktörssidan har kommit 
relativt långt när det gäller att ta hänsyn till 
produktionen redan i konstruktionsskedet. 
Men även från konstruktionssidan skulle man 
kunna lägga in mera information i modellen. 
Till exempel hur stommen ska stagas, eller 
vilka dimensioner lyftöglor skall ha och vad 
det skall vara för stroppar vid tunga lyft. En 
annan intervjuad projekteringsledare/platschef 
som har arbetat med 3D- och 4D-projektering 
konstaterar att ett väl fungerande samarbete 
med arkitekten i ett tidigt skede underlättar den 
fortsatta produktionsprocessen. Han exemplifierar 
detta med att arkitekterna kanske vill ha stora 
glasrutor. En arkitekt som tar hänsyn till 
produktionsprocessen skapar en designlösning 
så att glasrutorna kan lyftas på plats, medan en 
arkitekt som inte tänker på konsekvenser för 

kommer till bygget betalar man också för felen. 
Det är kutym att man har gjort så, det är lite 
skrämmande konstaterar han.

Projekteringsledaren/platschefen som är mycket 
positivt inställd till BIM hyser dock vissa 
farhågor: 

Vad jag kan känna en viss farhåga om är att du kan 
plocka runt alla bitar, det blir som ett TV-spel på 
något sätt. Den som inte har produktionskunskap, 
tycker att det är inte svårt att bygga. Modellen tar ju 
inte hänsyn till hur väder och vind ser ut. Har du en 
bristande produktionskunskap ser du inte problem 
som kan dyka upp.

Projekteringsledaren/platschefen funderar 
avslutningsvis på att man i större projekt borde 
göra stresstest av en modell. Kunde man under 
BIM-projektering simulera oförutsedda händelser. 
Om man måste rita om i modellen, eller ändra 
information, då får inte modellen vara så komplex 
att det tar dagar att ändra.

5.2 Från design till produktion
Som har konstaterats läggs en hel del av 
grundförutsättningarna för produktionen under 
projekteringskedet då de mera detaljerade 
lösningarna tas fram. Men grundförutsättningarna 
för produktionen läggs egentligen ännu tidigare, 
nämligen i design och konstruktionsfasen. Om 
vi ser till annan tillverkande industri testas ofta 
produkter i 3D-baserade simuleringsmodeller, 
samtidigt som man även undersöker vilka 
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produktionen, skapar en designlösning som 
innebär att glasrutorna måste bäras på plats, vilket 
inte är en produktionstekniskt godtagbar lösning. 
Genom att använda BIM går det att hitta tekniska 
lösningar som är genomförbara på ett enkelt sätt, 
utan att arkitekten behöver göra avkall på det som 
han/hon anser är viktigt i byggnadens design. 
En intervjuad exemplifierar hur kopplingen 
designprojektering-produktion kan se ut när det 
gäller tunga konstruktioner som man har ibland, 
samt vilka ytterligare positiva effekter det kan få: 

Vi kvalitetssäkrar att det är genomförbart och visar 
att så här har vi tänkt, genom att det växer fram 
i 4D. Vi undviker då också lösningar som inte 
är genomförbara. Vidare tror jag att vi behöver 
attraktiv design, men det behöver inte vara det vi 
är vana vid. Vi behöver få in ett leantänk, mer 
standardiserat i det vi gör. Men inte på bekostnad av 
att det ska se ut som miljonprogrammen. Det är lätt 
att falla i den gropen.

En ökad grad av leantänkande och standardisering 
i produktionsprocessen är något som nämns av de 
intervjuade som arbetar med uteveckling av BIM. 
Detta är ett arbete som pågår inom en del företag 
idag, att försöka standardisera delar i projektering 
och produktionsprocessen. Hur behovet av 
involvering av personal från produktionssidan 
i projekteringsprocessen kommer att utvecklas 
är det ännu för tidigt att uttala sig om. Men en 
inte allt för vågad gissning är att detta behov 
skulle minskas något. Det är dock inte helt 
oproblematiskt att tala om standardisering inom 

byggbranschen. I samtal som har förts med en del 
arkitekter betraktas standardisering nästan som 
ett skällsord. Medan i samtal med representanter 
för entreprenadföretag, konstateras det ofta att så 
fort ordet standardisering nämns, förs tankarna 
till 1960- och 70-talets miljonprogram. Däremot 
konstateras det i intervjuer med personer 
ansvariga för BIM-utveckling, att det går att 
standardisera mycket som så att säga inte syns på 
en byggnad.

5.3 Visualisering för beställare 
och brukare

Ytterligare en fördel som har framhållits med 
BIM är möjligheten att visualisera den färdiga 
byggnaden för beställaren och brukaren. Den 
intervjuade projekteringsledaren/platschefen 
konstaterar att det på sina håll har funnits en 
farhåga om att det skulle bli mycket diskussioner 
om brukarna är med. Men han konstaterar att det 
är en fördel att beställare och brukare sätter sig in 
i saker mera och att man ser layouten i 3D, då blir 
man helt enkelt mera engagerad. Beställaren och 
brukaren får en uppfattning om hur till exempel 
ett rum kommer att se ut. Man får mycket mera 
åsikter och framförallt feedback om vad som 
är funktionellt och inte. Det är svårt att sätta 
pengar på detta, men det blir bättre resultat, mera 
ändamålsenligt, konstaterar projekteringsledaren/
platschefen.

En högre linjechef konstaterar också att 
möjligheten till visualisering ger fördelar för 
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beställaren som i ett tidigt skede kan visualisera 
byggnaden för sin driftsorganisation, eller för 
sina kunder. Han konstaterar vidare att man bara 
är i början på utvecklingen och att man inom 
branschen traditionellt är van vid att jobba med 
2D ritningar. Men för den som ska vara brukare 
av fastigheten är det mycket svårt att föreställa sig 
hur byggnaden och dess delar kommer att se ut 
utifrån en 2D ritning. 

En intervjuad BIM-ansvarig i ett större 
byggföretag konstaterar att BIM-projektering 
möjliggör bättre lösningar för beställaren 
och brukaren i och med att man kan 
visualisera. Men beställaren kan också bli mera 
förändringsbenägen, vilket innebär att man 
måste definiera när vissa delar skall stängas. D.v.s. 
man måste veta hur länge man kan hålla på att 
förändra, annars innebär det ökade kostnader 
i produktionsskedet. Han konstaterar vidare 
att detta förstår man inte inom branschen 
idag, särskilt inte beställaren. Han tar eldosor i 
prefabricerade hus som ett exempel. Det medför 
stora kostnader om man vill förändra när väggarna 
är på plats och det är kostnader som man inte 
får betalt för, eftersom man är dålig på att 
beskriva vad det är som kostar. Han konstaterar 
avslutningsvis man måste vara tydlig med vilka 
konsekvenser ändringar i sena skeden får för 
produktionskostnaden. Men kommuniceras detta 
tydligt och brukarna involveras tidigt och de kan 
se olika designlösningar i modellen, kan dessa 
kostnader undvikas. 

5.4 BIM och branschutveckling
Det har nämnts tidigare att BIM, i likhet med 
annan IKT, har en potential att förändra roller 
och relationer mellan byggprocessens aktörer 
och därmed även sättet som branschen arbetar 
på. Å andra sidan behöver ny IKT inte innebära 
att en bransch förändras, utan resultat kan lika 
gärna bli en förstärkning av rådande strukturer 
och arbetssätt. Vad som styr över vilken 
inriktning utvecklingen tar är vilka intentioner 
olika aktörsgrupper har och deras förmåga att 
genomdriva förändringar. Detta innebär också 
att tänkta IKT-stödda förändringar kan stödjas 
eller försvåras. Mot denna bakgrund presenteras 
nu uppfattningar hos ett par linjechefer i två 
större byggföretag. Linjecheferna arbetar med 
marknadsfrågor och BIM-frågor. 

Linjechefen som arbetar med BIM frågor 
konstaterar att det gäller att förädla information 
i ett projekt från dag ett och framåt, samt att 
det inte kommer att vara acceptabelt att var 
och en av aktörerna levererar i sin ”silo” så att 
säga. Det handlar om att börjar tänka i nya 
samverkansformer, att låta entreprenörerna vara 
kreativa, samt skapa rätt förutsättningar för dem 
att hitta ekonomiska och funktionella lösningar. 
För att kunna komma med kreativa lösningar 
krävs det ett samarbete mellan aktörerna och 
då måste gränserna suddas ut. Detta är man 
dålig på idag, vilket till exempel avspeglas i 
brister i underlag o.s.v. Detta kommer också att 
innebära mera styrning av hur man arbetar med 
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olika underentreprenörer jämfört med idag. Ett 
problem som linjechefen ser är att det troligen 
inte finns någon bransch som har så många 
fåmansföretag, vilket innebär problem om man 
vill samarbeta långsiktigt och i flera projekt. 

När det gäller att utveckla samarbetet mellan 
aktörerna säger den andre intervjuade linjechefen 
att det är viktigt att beställarsidan också orkar 
driva detta samarbete, samt diskutera detta med 
sina brukare. Samtidigt måste entreprenadsidan 
förstå vad det är som är viktigt hos kunden, 
vilka är deras drivkrafter. ”Där har vi en resa att 
göra, det är ingen tvekan om det”, konstaterar 
han. Den intervjuade linjechefen har även 
arbetat på byggherresidan och konstaterar att 
det är bra mycket roligare som byggherre att bli 
mera involverad. Han konstaterar även att detta 
initialt kan skapa en viss osäkerhetskänsla när 
samverkan skall utökas, men det gäller att ha med 
en del ”apostlar” i projektet för att få med övriga 
aktörer som kommer in i projektet. En tätare 
samverkan innebär även att man måste diskutera 
ersättningsformerna när man jobbar mera som 
ett projektbaserat team där alla är ansvariga för 
ekonomin och tidplanen, annars fallerar det anser 
linjechefen. Men han tror att detta är något som 
man måste jobba mycket mera med om en ökad 
samverkan ska kunna realiseras.

Den branschutveckling som de båda linjecheferna 
beskriver är intressant så tillvida att den delvis 
sammanfaller med en del av visionerna kring 
BIM, som bl.a. förutspår ett tätare samarbete 

mellan olika aktörer i branschen och därmed ett 
behov av nya samverkansformer. Detta är även 
intressant mot bakgrund av studier som talar om 
en alltmera fragmenterad bransch (se till exempel 
Kadefors, 1995). I och för sig behöver detta 
inte innebära någon motsättning, utan en ökad 
fragmentering kan även ses som en anledning till 
att man inom branschen börjar reflektera över hur 
man kan utveckla sina samarbetsformer, vilket 
även på sikt kan innebära ytterligare en drivkraft 
för att integrera BIM i produktionsprocessen.

5.5 Professionella 
diskussioner om BIM

Internet erbjuder stora möjligheter att både 
underhålla och expandera sociala nätverket på 
det privata planet, såväl som i yrkeslivet. På 
det privata planet är Facebook det mest kända 
exemplet, medan Linked in kanske är det mest 
kända sociala forumet när det gäller att underhålla 
och bygga upp professionella närverk. Våren 
2011 initierade OpenBim en diskussionsgrupp på 
Linked in dit man kunde anmäla sig om man var 
intresserad av frågor som rör BIM. OpenBIM är 
ett sektorgemensamt treårigt utvecklingsprogram 
som pågick under åren 2009-2011. Programmet 
bedrevs och finansierades av intressenter inom 
byggbranschen som aktivt engageras i projekt, 
workshops och seminarier. I maj 2011 ombildades 
OpenBIM till en ideell förening, med samma 
verksamhet som det tidigare tidsbegränsade 
projektet. OpenBIM:s vision är att ha: 
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Fokus på slutprodukten – effektiviserade processer i 
alla led – utvecklande konkurrens från en gemensam 
IT-plattform.

Vidare vill man uppnå: 

En satsning där ömsesidig förståelse hos de olika 
aktörerna och branschgemensamma definitioner 
är ledord i processutvecklingen, och där BIM 
(ByggnadsInformationsModeller) används som 
verktyg för att effektivisera processerna i stor skala.

I början av 2012 hade OpenBIM:s 
diskussionsgrupp på Linked in ca 450 
medlemmar och totalt hade drygt 35 stycken 
diskussionstrådar startats sedan våren 2011. Att 
studera innehållet i dessa diskussionstrådar är 
ett sätt att identifiera de frågeställningar som är 
aktuella när det gäller användningen av BIM. 
Vad som är viktigt att komma ihåg är att de 
diskussioner som förs i detta forum ofta drivs 
av eldsjälar som har ett genuint intresse av att 
använda tekniken i sin dagliga verksamhet och 
diskussionsforumet blir en möjlighet att diskutera 
och få svar på frågor med olika detaljeringsgrad 
som rör praktiken. På ett övergripande plan 
handlar de flesta diskussionstrådar om olika 
teman som rör den dagliga användningen av 
BIM.

Från starten av diskussionsforumet januari 2011 
har ca 35 stycken diskussionstrådar med olika 
teman genererats. Det absolut vanligaste temat 
i diskussionerna på Linked in är kopplat till 
teknikfrågor. Det diskuteras framförallt kring 

problem med att sammanföra modeller från 
olika aktörer utan att riskera att information i 
originalmodellen förloras eller förvanskas. Till 
detta tema finns det också ett antal diskussioner 
som är kopplade till IFC-standarden, det vill 
säga en standard som används för att lagra 
information om olika objekt i modellen. Andra 
diskussionsteman berör juridiska frågeställningar 
som till exempel upphandlingsfrågor eller 
modellens eventuella juridiska status, eller hur 
olika aktörer borde agera, eller hur aktörer utan 
BIM-erfarenhet kan hanteras. Om vi ser till de 
inlägg som har genererat flest diskussioner så låg 
följande tre inlägg i topp med avseende på antalet 
kommentarer i början av februari 2012:

•	 Samlingsprogram för informationsmodeller 
(37 kommentarer)

•	 2D-ritningar som fortsatt juridiskt bärande 
dokument i projekteringsprocessen (25 
kommentarer)

•	 Detaljeringsgraden i modellen (19 
kommentarer)

Det problem som tas upp under punkten 
samlingsprogram för informationsmodeller 
återkommer också i andra trådar som berör till 
exempel standardisering av information för att 
underlätta sammanläggningen av modeller från 
olika discipliner. Det grundläggande problemet 
bottnar i att varje disciplin som arbetar med 
att ta fram ett underlag för en byggnad bygger 
sina egna modeller, till exempel rör, ventilation, 
konstruktion. När dessa modeller byggs arbetar 
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de olika disciplinerna ofta med olika typer 
av mjukvarulösningar. Men det finns idag 
programvaror som möjliggör att till exempel 
en projekteringsledare kan lägga samman 
modellerna från de olika disciplinerna och till 
exempel göra kollisionskontroller, samt granska 
byggnaden med dess innehåll. Men vill man gå 
in och ha information om enskilda objekt i den 
sammanslagna modellen kan det bli problematiskt 
att komma åt informationen. Detta är en 
huvudanledning till att det finns flera förespråkare 
i forumet för den s.k. IFC-standarden, som enligt 
förspråkarna skall underlätta betydligt att ta fram 
information när modeller från flera discipliner 
har slagits samman till en gemensam modell för 
byggnaden.

Under temat att 2D ritningar kommer att vara 
det juridiskt bindande och bärande dokumentet i 
projekteringsprocessen även under en ”avsevärd” 
tid framåt, sammanfattar en av debattörerna att 
problemet ligger i andra led än projekteringen. 
Det handlar om att det är både praktiska problem 
hur man gör, samt mentala föreställningar om hur 
man ska göra, som måste lösas. Vidare konstaterar 
en annan debattör att alla som vill sträva mot en 
utveckling av BIM bör också sträva efter att göra 
modellerna till juridiskt bindande handlingar 
som har minst samma status som 2D-ritningar. 
Debattören konstaterar vidare att både konsulter 
och beställare måste börja tänka i andra banor. 
Konsulterna måste ta ansvar för de modeller man 
producerar och inte krypa undan när en beställare 

ifrågasätter kvaliteten och riktigheten i modellen. 
Beställarna å sin sida måste sätta de digitala 
modellerna som gällande handlingar i kontrakten, 
så att entreprenörerna kan förvänta sig att 
dessa innehåller kvalitetssäkrad och komplett 
information.

När det gäller diskussionen kring 
detaljeringsgraden i modellen går åsikterna något 
isär, men ståndpunkterna bottnar i vad man 
anser att modellen skall användas till och för 
vem man gör den. En synpunkt som framförs 
är att detaljeringsgraden i modellen måste ha en 
tydlig koppling till var i processen man befinner 
sig (programskede, systemhandlingsskede, 
bygghandlingsskede, tillverkningsritningar, eller 
förvaltningsskede etcetera). I andra inlägg gör 
man direkta jämförelser med bilindustrin. Där 
ifrågasätter man inte om man skall ha med en 
skruv och en mutter när man designar en motor 
med toleranser på tusendels millimeter. Med 
andra ord anser debattören att detaljeringsgraden 
i modellen är en direkt funktion av vilka 
toleranser man förväntar sig i slutprodukten. 
En annan debattör konstaterar slutligen att 
detaljeringsgraden i modellen också är kopplad 
till hur många olika discipliner som använder 
samma modell, samt i hur många olika steg detta 
sker. Alla discipliner använder sig kanske inte av 
all information, men om inte allt finns med, så 
kommer någon förr eller senare att sakna just den 
informationen. Ju tidigare det görs förenklingar i 
värdekedjan, ju mer slår det mot de som använder 
informationen i slutet.
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Drygt ett år senare, i mitten av mars 2013, finns 
det 55 diskussionstrådar och ämnena i trådarna 
har inte förändrats radikalt. Ett ämne som fångat 
mångas intresse är hur man hanterar förändringar 
i modellen. Tråden attraherade 24 kommentarer 
under en månad. Det centrala temat i tråden 
är hur man kan hantera och uppmärksamma 
förändringar i modellen rent tekniskt med olika 
mjukvaror. Vidare konstaterar en kommentator 
att diskussionen handlar om huruvida man 
skall jobba med en central modell, vilket flera 
kommentatorer anser är problematiskt om det är 
lite större projekt.

Vad som också är intressant att observera är 
hur andra tekniska hårdvaror kommer in i 
diskussionerna. Framförallt är ”tablet PC:s” och 
”I-Pads” på arbetsplatsen ett ämne som under 
ett par månader genererar 25 kommentarer. 
Frågeställningen är hur vanligt är det att dessa 
verktyg används ute på arbetsplasterna idag? 
I inläggen konstateras att det förekommer att 
dessa verktyg används, men kommentatorerna 
konstaterar också att användningen möjligen är 
en genrationsfråga. Vad som däremot diskuteras 
flitigare är till vilken grad man kan lita på att den 
relevanta informationen finns och om det går 
att bygga efter denna information. Diskussionen 
viker sedan av från trådens inledanade ämne 
och kommer mera att handla om hur design, 
projektering och produktion skall organiseras med 
hjälp av ny teknik, samt vilken roll plastchefen 
kommer att få i denna framtid. Vad som är det 

intressanta med denna tråd är att det är första 
gången det uppstår en riktig debatt på forumet 
om hur byggprocessen organiseras idag och vilket 
inverkan BIM kommer att få på organiseringen 
av byggprocessen, samt vissa aktörers roller. Vad 
som slutligen är intressant att konstatera är att 
det finns ingen koncensus i diskussionen om 
hur BIM kommer att påverka processen och 
aktörernas roller och relationer.
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6 Slutdiskussion

Vid det här laget är det välkänt att det finns stora 
förhoppningar om att BIM kan medföra fördelar 
för olika aktörer inom byggbranschen. Men som 
understrukits i början av denna rapport realiseras 
inte visioner om nyttan av användningen av 
ny IKT per automatik. Införandet av BIM 
skiljer sig därför inte från införandet av annan 
IKT när det gäller fyra grundläggande faktorer 
som interagerar med varandra och formar 
processen. Dessa fyra faktorer är: tekniska, 
legala, organisatoriska och ledarskapsmässiga. 
Det kan hävdas att de två förnämnda faktorerna 
delvis formar organisering och ledning av 
bygg och förvaltningsprocessen, men även de 
organisatoriska och ledarskapsmässiga faktorerna 
har en inverkan på om en förändring av juridiska 
och tekniska faktorer skall genomföras (se figur 
1). När den pågående debatten om BIM i olika 
fora analyseras är den stora majoriteten av ämnen 
som diskuteras relaterade till tekniska faktorer 
och i viss mån juridiska faktorer. Men de i 
slutändan viktigaste faktorerna: organisatoriska 
och ledarskapsmässiga lyser i princip med 
sin frånvaro. De tekniska hinder som främst 
diskuteras är bristande kompatibilitet mellan 
de modeller som olika aktörer använder, vilket 
försvårar informationsöverföringen när olika 
modeller skall läggas samman. Att de tekniska 
faktorerna står i fokus när hinder för utvecklingen 
av BIM-användningen diskuteras är i och för sig 
inte märkligt. I många projekt där BIM används 
arbetar personer som är genuint intresserade 
av att utnyttja möjligheterna med BIM i det 

dagliga arbetet och därför ligger fokus på att lösa 
de praktiska och tekniska problem som finns. 
Vi kan konstatera att utan detta arbete med att 
lösa problem i praktiken skulle utvecklingen 
avstanna. Men att lösa tekniska och juridiska 
problem, innebär ENBART att de ovillkorliga 
grundförutsättningarna för att utveckla branschen 
med hjälp av BIM kan skapas. Genom att 
utveckla användarvänliga system som ger 
tillförlitlig information sänks tröskeln för en mera 
omfattande användning av BIM.

Men teknikens egenskaper utgör även en drivkraft 
för en utvecklad användning av BIM (pil a  
figur 1). Till exempel innebär möjligheten att 
stegvis införa olika användningsområden för BIM 
att man kan börja med de användningsområden 
som är minst komplexa för att på så sätt uppnå 
snabba och synliga resultat, vilket kan höja 
acceptansen av tekniken. Med avseende på 
byggproduktionsprocessen är möjligheten att 
göra kollisionskontroller under projekteringen 
och möjligheter att visualisera olika delar av 
en byggnad för produktionspersonalen och 
framtida brukare de mest påtagliga fördelarna 
just nu. Möjligheten till kollisionskontroller 
innebär att man inte behöver lägga tid och 
resurser för att på plats lösa problem med 
kollisioner mellan installationer. Möjligheten 
att visualisera delar av en byggnad, till exempel 
ett installationstätt utrymme, innebär också att 
produktionspersonalen kan se hur den färdiga 
lösningen ser ut och därmed kan förståelsen öka 
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Juridik

för att förändringar av en installation kommer 
att försvåra arbetet för övriga discipliner. Detta 
innebär också att det så blir lättare att stämma 
av om man själv har förstått hur en lösning är 
tänkt att genomföras. Vid användningen av 
2D-ritningar finns det en risk att man tror att 
man har förstått hur en lösning skall genomföras, 
men p.g.a. ofullständig information kan det vara 
svårt att skapa sig en bild av hur den färdiga 
lösningen är tänkt. När det gäller visualiseringen 
av den färdiga byggnaden för brukare och 
beställare så kan denna möjlighet också ha 
positiva effekter på produktionsprocessen. 
Genom visualiseringen kan en ökad förståelse 
för den färdiga lösningen skapas och ändringar 
av icke funktionella lösningar kan provas i 
modellen, i stället för att de upptäcks i den färdiga 
byggnaden. Vad som dock har understrukits vid 

intervjuerna är det krävs en disciplin och att en 
tidsgräns sätts för hur långt in i projektet det skall 
vara möjligt att göra förändringar.

När hinder och drivkrafter analyseras utifrån 
ett juridiskt perspektiv (pil b figur 1), så kan 
pappersritningens funktion som det juridiskt 
bärande dokumentet ses som ett hinder i 
utvecklingen av BIM-användningen. Anledningen 
till detta är att en föreställning kan utvecklas 
hos berörda aktörer att BIM enbart är ett 
komplement till pappersritningen, eftersom det 
är denna som ligger till grund för hur aktörernas 
ansvarsförhållanden ser ut. Det kan hävdas att 
detta förhållningssätt bygger på att BIM först 
och främst ses som enbart en modell av en 
konstruktion. Om aktörerna däremot först och 
främst ser BIM som en informationsbärare, så 

Organisering                     Ledarskap

av bygg- och förvaltningsprocess

Teknik

a b c d

Upphandlingsform 
Projekt 
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“Branschutveckling” 
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Figur 1. Hinder och drivkrafter för BIM-användning.
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skulle de juridiska aspekterna inte utgöra ett lika 
stort hinder, eftersom aktörerna redan idag ska ta 
ansvar för den information de lämnar. Vidare kan 
det hävdas att upphandlingsformer som enbart 
fokuserar på beställarens investeringskostnader, 
d.v.s. lägsta pris, eller anbud på färdiga 
handlingar, motverkar ett tätare samarbete mellan 
parterna redan på idéstadiet. Konsekvensen 
blir att varje aktör fokuserar på att minimera 
sina egna kostnader och det finns inga direkta 
incitament för någon aktör att skapa en effektiv 
produktionsprocess på det övergripande planet 
med hjälp av BIM (se även Love et al 1998). 
Vidare stödjer inte heller en fokusering på lägsta 
anbud att den kunskap om BIM-användning 
som aktörerna utvecklar i ett projekt, kan 
vidareutvecklas i nästa projekt, eftersom det då 
antagligen är en helt ny gruppering av aktörer 
som har lagt det lägsta anbudet. Å andra sidan 
fungerar upphandlingsformer som uppmuntrar 
samverkan mellan aktörerna, som en drivkraft 
för en utvecklad BIM-användning. I och med 
att aktörerna redan på idéstadiet med stöd av 
BIM kan börja identifiera lösningar som är 
kostnadseffektiva för projektet och beställaren 
både på kort och lång sikt.

Om BIM ska komma att bli ett medel för att 
stödja en ökad samverkan mellan branschens 
aktörer, kommer det också att krävas 
upphandlingsformer som uppmuntrar och stödjer 
en djupare samverkan mellan aktörerna. I detta 
sammanhang kan det konstateras branschen har 

börjat utvecklas i en riktning som stödjer idén om 
att BIM skall bli ett medel för en ökad samverkan 
mellan branschens aktörer. Stödet för detta 
konstaterande är linjechefernas beskrivningar av 
hur man från de större byggföretagens sida har 
jobbat för att upphandlingsformer som stödjer 
en ökad samverkan skall accepteras av beställare 
och övriga aktörer. Man har med andra ord tagit 
sig an de ledarskapsmässiga utmaningar som 
finns för att skapa ytterligare organisatoriska 
förutsättningar för att integrera BIM i 
processerna. Detta förändrade organiseringssätt 
som nya upphandlingsformerna innebär, 
utmanar delvis den etablerade branschlogiken 
som föreskriver vissa roller och relationer mellan 
beställare och utförare. Kortfattat innebär 
detta att byggprojektets aktörer kan börja flytta 
ett ensidigt fokus på att minimera sina egna 
kostnader, till att mera se på både projektets totala 
kostader, samt kostnader för drift och underhåll, 
samtidigt som man behåller, eller kanske till 
och med kan öka sin egen lönsamhet. Denna 
utveckling har också inneburit att organisatoriska 
och ledarskapsmässiga faktorerna har kommit att 
ha en påverkan på de juridiska faktorerna genom 
utvecklingen av nya upphandlingsformer (pil c 
figur 1).

Om ett mera framåtblickande perspektiv 
anläggs på vilka konsekvenser BIM kan få i 
byggproduktionsprocessen så kan BIM bli ett 
hjälpmedel för att ytterligare strukturera och 
planera processen. De första stegen i denna 
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riktning är redan tagna i de projekt som jobbar i 
4D, det vill säga, förutom den virtuella modellen 
av byggnaden, inkluderas även tidplanen i 
modellen. Vad som krävs för att ta detta steg är 
att på ett tydligare sätt involvera personer med 
djup kunskap om produktionsprocessen. De 
intervjuade personerna som varit involverade i 
både projektering och produktion understryker 
vikten av att man noggrant tänker igenom hur 
produktionen skall planeras och genomföras 
redan under projekteringen för att tidplanen skall 
kunna läggas in i modellen. Detta arbetssätt kan 
då skapa förutsättningar för ett mera välplanerat 
genomförande av produktionsprocessen. Men 
som rapporterats i tidigare studier kan det 
komma att krävas en något längre planeringstid 
och därför blir en utmaning att få beställaren 
att inse att det är bättre att lägga en extra vecka 
på planering, eftersom det gynnar slutresultatet 
(Linderoth 2010). En annan aspekt som kanske 
inte har diskuterats så mycket är vad som 
kommer att hända i produktionsprocessen om 
integrationen av tidplanen i modellen kopplas 
samman med tankarna på mera detaljerade 
modeller. De argument som framförts för 
en ökad detaljeringsgrad i modellen baseras 
främst på att kvaliteten på slutprodukten kan 
höjas avsevärt. En modell som har en hög 
detaljeringsgrad och en inlagd tidplan skulle 
skapa en mera industrialiserad produktionsprocess 
där problemen som löses på plats radikalt skulle 
kunna minskas. Hur detta förändrade arbetssätt 
skulle organiseras på byggarbetsplatserna, samt 

tas emot av berörda parter ligger dock utanför 
förstudiens syfte att närmare studera. Detta är 
dock ett bra exempel på hur tekniken möjliggör 
nya sätt att organisera verksamheten på, men vad 
som sker med möjligheterna är avhängigt av vilka 
initiativ som olika ledningsfunktioner tar.

Förutom att lägga in tidplanen i modellen, som 
benämns som 4D, förekommer även begreppet 
5D, vilket innebär att även kalkylen, eller 
ekonomisk information om ingående objekt 
och aktiviteter läggs in i modellen. Förutom 
möjligheten att till exempel generera inköpsplaner 
och inköpspaket ur modellen, skulle detta 
även innebära att det blir möjligt att generera 
en kassaflödesbudget från modellen. Att skapa 
en modell med en så hög detaljeringsgrad att 
inköpspaket och inköpsplaner kan skapas ses 
också av platscheferna som ett stort framsteg.

Ett vidare steg mot en mera omfattande 
användning av BIM inom branschen är 
också att större beställare börjar ställa krav på 
användningen av BIM, vilket poängterats i 
tidigare debattartiklar. Men krav från större 
beställare på att BIM skall användas skapar 
i sig ingen garanti för en utveckling och 
effektivisering av branschen, men ytterligare 
en förutsättning skapas. Krav från större 
beställare skulle också kunna vara en lösning 
på problematiken med kompatibiliteten mellan 
olika mjukvaror som behövs (pil d figur 1). 
Om till exempel alla offentliga beställare går 
samman och kräver att mjukvaruleverantörerna 
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löser kompatibilitetsproblematiken, för att 
man till exempel ska gå vidare och kräva BIM 
vid upphandlingar, skulle detta vara ett starkt 
incitament för mjukvaruleverantörerna att lösa 
problemen. Men även mjukvaruleverantörerna 
själva skulle ha en drivkraft att lösa 
kompatibilitetsproblem om detta skulle innebära 
att deras totalmarknad ökar.

De stora utmaningarna för branschen är således 
i slutändan inte tekniska, utan organisatoriska 
och ledarskapsmässiga. Detta kan exemplifieras 
med följande scenario. Med hjälp av BIM 
är det möjligt att alla parter, till exempel 
beställare, brukare och producenter redan 
på idéstadiet tillsammans börjar utveckla 
ett projekt. Detta innebär att frågor om till 
exempel design, funktion, driftekonomi, 
produktion och produktionsekonomi 
integreras i projektprocessen från början. 
Detta skulle kunna ge stora möjligheter att 
dels sänka produktionskostnaderna genom att 
effektivare processer utvecklas i mötet mellan de 
inbladade parterna. Dels sänka de långsiktiga 
drift- och underhållskostnaderna genom att 
de ekonomiska konsekvenserna av till exempel 
olika designalternativ, samt val utrustning och 
material kan utvärderas. Detta scenario för vilka 
konsekvenser en utvecklad användning av BIM 
skulle kunna leda till, innebär även att de roller 
och relationer mellan branschens aktörer som 
vi är vana vid, skulle komma att förändras (se 
även Sebastian 2011). Det vill säga utmaningen 

handlar om hur man kan tänka i nya banor kring 
organiseringen av byggprocessen från idé till 
förvaltning. 

Just att tänka i nya banor är något som vi kan 
lära oss från andra branscher som har utvecklats 
och förändrats med stöd av ny informations och 
kommunikationsteknologi, samt att ledarskapet 
på alla nivåer och hos alla parter spelar en central 
roll för vilken väg utvecklingen tar. Det räcker 
inte med att ha en insikt om BIM kan utveckla 
branschen. Istället måste en kunskap utvecklas om 
hur till exempel samarbetsformer, kontraktsformer 
och ersättningsformer kan utvecklas och 
förändras för att BIM skall kunna användas som 
ett hjälpmedel för att ytterligare utveckla och 
effektivisera branschen. Men för att också kunna 
realisera visionerna om BIM måste ledare på all 
nivåer hos inblandade parter ha en förståelse för 
och samsyn på vilka beslut som behöver fattas 
om nödvändiga strukturella förändringar. D.v.s., 
utmaningarna ligger i att upptäcka hur man kan 
arbeta på ett nytt och effektivare sätt, som inte 
var möjligt tidigare, istället för att fokusera på hur 
man marginellt kan förbättra befintliga arbetssätt.

Mot denna bakgrund är det därför angeläget i 
kommande forskningsprojekt att studera behovet 
strukturella och institutionell förändringar, 
till exempel med avseende på samarbets- och 
upphandlingsformer i olika typer av projekt, samt 
ledarskapets roll i denna förändringsprocess.
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