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FÖRORD 

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och är ett avslutande moment 
i utbildningen Högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik vid Umeå Universitet. Arbetet 
har utförts i nära samarbete med ÅF infrastructure i Umeå med start våren 2019. 
 
Författaren vill rikta ett stort tack till ÅF infrastructures avdelning i Umeå samt alla 
personer som har bidragit till nödvändig information för genomförande av studien samt 
handledaren från universitet Mark Murphy som bistått med rådgivning under hela 
arbetes gång.  
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SAMMANFATTNING 

Samhället är under ständig digitalisering där ny teknik utvecklas och effektiviseras dagligen. 

Detta gör det möjligt att använda teknik på ett annat sätt än tidigare möjligt, inte minst inom 

byggindustrin. Det traditionella arbetssättet med 2D-ritningar har utvecklats till 3D-modeller 

och begreppet BIM (byggnadsinformationsmodeller) har sakta börjat etablera sig inom den 

svenska anläggningsbranschen. Definitionen av BIM är dock fortfarande svårdefinierad och 

det finns många olika åsikter om vad akronymen egentligen innebär.  

BIM är ett arbetssätt som bygger på virtuell projektering med ett konstant informationsflöde 

mellan olika parter i ett projekt. För att uppnå effektiv kommunikation används en 3D-modell 

där all information samlas och uppdateras av projektets konsulter allt eftersom projektet 

fortgår. Detta medför att alla parter har tillgång till korrekt information vid rätt tid.  

Företaget har arbetat med BIM i några år nu och har sett stora fördelar där huvudfokus i 

dagsläget ligger på stora multidisciplinära projekt där flera olika teknikområden ska arbeta 

tillsammans. Inom företaget används BIM främst inom projekteringsfasen där de största 

användningsområdena är samordning, visualisering och kalkylering. Vid ett effektivt 

användande av BIM kan man både spara tid och pengar. Trots att BIM har många fördelar går 

implementeringen sakta framåt. Syftet med studien är att undersöka vilka hinder och 

möjligheter det finns för en ökad implementering av BIM i anläggningsprojekt.  

Studien har genomförts som en kvalitativ forskningsstudie där information från en 

litteraturstudie har analyserat och jämförts med information från en intervjustudie. 

Intervjustudien har genomförts med olika konsulter på företaget med mål att kartlägga deras 

syn på BIM och hur en ökad implementeringen skulle kunna ske.  

Studien visar att bilden av BIM har förändrats från 3D-modeller till ett helt nytt arbetssätt där 

de främsta användningsområdena anses vara informationsutbyte, kommunikation, 

samordning, visualisering, kollisionskontroller, beräkning av mänger och kalkyler. Trots 

många fördelar med BIM finns det även en osäkerhet kring en ökad implementering. Ett av 

hindren är att beställarna i dagsläget inte efterfrågar BIM i alla anläggningsprojekt och det blir 

då företagets egna beslut att genomföra BIM samt göra det lönsamt. I dagsläget är inte BIM 

nog effektiviserat för att användas i alla projekt, men vid en ordentlig satsning av företaget 

med nya standardiseringar och mallar kan arbetssättet bli lönsamt i större utsträckning då BIM 

har visat på stora fördelar.    

Slutsatsen från studien är att BIM är ett paradigmskifte och framtidens arbetssätt. För att 

företaget ska kunna konkurrera om alla projekt på marknaden framöver krävs det att företaget 

ständigt utvecklas. Som man brukar uttrycka det: den som slutar utvecklas kommer tillslut att 

bli omsprungen.    
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ABSTRACT 

Society is under constant digitization, where new technology is developed and streamlined 

daily. This makes it possible to use technology in different ways than before. The construction 

industry is no different. The traditional way of working with 2D-drawings has been developed 

into 3D-models and the concept of BIM (building information models) has slowly started to 

establish itself in the Swedish construction industry. However, the definition of BIM is still 

difficult to determine and there are many different opinions about what the acronym really 

means. 

BIM is a way of working that is based on virtual design and construction with a constant flow 

of information between the different parties in the project. To achieve effective 

communication, a 3D-model is used where all information is available and updated by the 

project parties as the project proceeds. This means that all parties have access to the current 

information regarding the project in real-time. 

The company has been working with BIM for a few years now, and has seen great benefits 

where the main focus currently lies on large multidisciplinary projects where several different 

technology areas work together. Within the company, BIM is used primarily in the design 

phase, where the largest areas of application are coordination, visualization and calculation. 

When using BIM effectively, you can save both time and money. Although BIM has many 

benefits, the implementation is progressing very slowly. The purpose of the study is to 

investigate the obstacles and opportunities for increased implementation of BIM in 

construction projects. 

The study has been conducted as a qualitative research study where information from 

literature has been analyzed and compared with information from interviews. The interview 

study has been carried out with various consultants at the company with the goal of mapping 

their experience of BIM, the use within the company and how an increased implementation 

could take place. 

The study shows that the image of BIM has changed from 3D-models to a completely new 

way of working where the main areas of use are considered to be information exchange, 

communication, coordination, visualization, collision checks and calculation of quantities. 

Despite many advantages with BIM, there is also an uncertainty surrounding an increased 

implementation. One obstacle to overcome is that clients not always request BIM in their 

various construction projects, and it will then be the company's own decision to implement 

BIM and make it profitable. At present, BIM is not efficient enough for use in all projects, but 

in the case of a proper investment by the company with focus on new standardizations and 

rules, the working method can be profitable to a greater extent as BIM has shown great 

advantages so far. 

The conclusion from the study is that BIM is a paradigm shift and the future way of working. 

In order for the company to be able to compete for all projects in the future, the company 

must constantly develop.  
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FÖRKLARINGAR 

Beställare   Parten som besitter idéen och beställer varan/tjänsten. 

Bygghandling Dokument oftast ritningar, tekniska beskrivningar, och 

rumsbeskrivningar som styr byggandet.  

BIM  Byggnadsinformationsmodell. 

VDC   Virtuell projektering och byggande (Virtual Design and 

Construction). 

ÄTA Ändring, tillägg, avgående. Ändringar som uppkommer under 

arbetets gång.  

Anläggning   Kan vara broar, järnvägar, vägar, avlopp, 

 dagvattenledningar med mera. 

Anläggningsmodell  3D-ritningar över en anläggning. 

Objekt  Objekt kan omfatta fysiska objekt (byggdelar) eller icke fysiska 

objekt (utrymmen, trafikflöden, fastighetsgränser) där information 

sedan knyts till ett visst objekt. 

GIS  Geografiskt informationssystem. 

Modell   Förebild av det som ska byggas.   

  Modellen innehåller oftast olika typer av objekt. 

Projektering   Utrednings- och förberedelsearbete i byggprojekt. 

Projektör  Den som utför utrednings- och förberedelsearbetet i byggprojekt. 

Visualisering  Modell som åskådliggör projektet visuellt  

 där komplexa idéer och lösningar kan   

 synliggöras med hjälp av bild och film. 

Kalkyl  Beräkning. 

Samordning  Organisera arbetet mellan olika parter. 

Paradigmskifte Byte av vetenskapligt tankemönster. 

CAD   Datorstödd projektering/konstruktion (Computer Aided Design). 

2D  Tvådimensionell vektorgrafik. 

3D  Tredimensionell vektorgrafik. 

4D  Tredimensionell vektorgrafik med tidplan. 

5D  Tredimensionell vektorgrafik med tidplan och kostnadsestimering. 
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1. INLEDNING 
Avsnittet beskriver bakgrunden till examensarbetet, Dess syfte och mål samt presenteras de 

frågeställningar som ska besvaras och avgränsningarna för arbetet tydliggörs.  

1.1 Bakgrund 

Svensk Byggtjänsts undersökningar visar att bristande kommunikation fördyrar 

byggproduktion och förvaltning med cirka 60 miljarder årligen. Den främsta orsaken till 

fördyringar uppges vara otydliga informationsunderlag och handlingar då parterna arbetar 

utifrån olika standarder, strukturer och system (Svensk Byggtjänst, 2016). 

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) har använts flitigt inom byggbranschen i många år 

där man kan se många tydliga fördelar som effektivare framtagning av ritningar och en bättre 

kommunikation mellan de olika parterna. Inom anläggningsbranschen är BIM en relativt ny 

arbetsform som fortfarande har stora utvecklingsmöjligheter. Begreppet BIM är omdiskuterat 

inom branschen där det finns många olika definitioner. Innebär det 3D-modeller eller en fullt 

utvecklad modell med information om material, egenskaper, kostnader och tidsplan? På grund 

av det svårdefinierade begreppet uppstår ofta problem som kan leda till missförstånd och 

bristande handlingar (Jongeling, 2008). 

Trafikverket är en av de största beställarna inom anläggningsbranschen i Sverige och beslöt 

2015 att alla nya investeringar ska innefatta BIM för att påskynda implementeringen av BIM i 

branschen (Trafikverket, 2017).  

Men exakt vad som ska ingå i BIM kan vara luddigt och problem uppstår snabbt då det finns 

flera olika definitioner av BIM. Denna otydlighet bidrar ofta till missförstånd om vad som 

egentligen ska ingå och inte i projektet. Detta kan i sin tur leda till överarbete eller 

underarbete som kostar pengar på grund av ökad tidsåtgång eller odetaljerade ritningar som 

behöver göras om. Företaget arbetar ofta i projektform där många olika teknikområden arbetar 

med samma projekt, detta medför att det oftast blir lättare att samordna de olika konsulternas 

arbete i en BIM-modell för att i ett tidigt skede upptäcka fel. Därför försöker företaget 

använda BIM i så stor utsträckning som möjligt. I dagsläget arbetar företaget med BIM när 

det efterfrågas av beställaren. 

För att förbättra användningen av BIM och öka effektiviteten samarbetar företag i branschen 

med den ideella föreningen BIM Alliance (tidigare OpenBIM) som arbetar med att skapa ett 

effektivare system för informationshantering vid BIM som rör samhällsbyggnad. Föreningen 

jobbar med framtagning av strukturer, forskning runt ämnet och utbildar företag (BIM 

Alliance, u.d). Svensk Byggtjänst är ett annat företag som arbetar med att utveckla och 

förenkla användningen av BIM i Sverige genom att skapa standardiserade system som ska 

kunna användas av alla parter i byggprocessen från planering till förvaltning (Svensk 

Byggtjänst, 2016).   
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med rapporten är att skapa en större förståelse av BIM under projekteringsfasen av 

olika projekt samt skapa en tydligare definition vad akronymen innebär för att sedan diskutera 

möjligheter och hinder med att öka implementeringen av BIM i anläggningsprojekt.  

Frågeställningar som besvaras i rapporten:  

• Definiera begreppet BIM. 

• I vilken utsträckning används BIM idag inom ÅF? 

• Vilka hinder och möjligheter finns för ökad implementering av BIM i 

anläggningsprojekt? 

 

1.3 Avgränsningar 
Rapporten innehåller information om bakgrund till akronymen BIM och dess 

användningsområden inom infrastrukturprojekt med fokus på projekteringsfasen där 

avgränsning görs från de senare skedena i byggprocessen som bygg- och förvaltningsskedet. 

Ingen hänsyn har tagits till programvaror med BIM, överföring av information eller 

kvalitetssäkring. Huvudfokus för rapporten är att undersöka hur BIM används inom ÅF idag 

och vilka möjligheter och hinder en ökad implementering av BIM kan medföra. Studien är 

avgränsad till företagets kontor i Umeå. Trots att intervjuerna främst är genomförda med 

personal på kontoret i Umeå kan svaren antas vara någorlunda representativa för kontoren i 

övriga Sverige då projekten som genomförs oftast är i samarbete med andra kontor i Sverige.  
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2. METOD 
Avsnittet beskriver kortfattat arbetets struktur och vilka metoder som använts för 

genomförandet av studien.  

2.1 Kvalitativ forskningsstudie   

Rapporten baseras på en kvalitativ studie som bygger på att analysera och tolka information 

från litteratur, intervjuer eller information som delgetts via observationer. Litteraturstudien 

bygger upp det teoretiska avsnittet med information från trovärdiga och objektiva källor, 

dessa består bland annat av vetenskapliga artiklar, tryckt litteratur eller websidor där 

informationen sedan använts som en grund för utformning av relevanta intervjufrågor. 

Informationen från intervjuerna beskriver hur, vad och varför saker sker från ett 

känslomässigt och personligt perspektiv där erfarenheter och åsikter speglar de svar som 

respondenten delger. Informationen redovisas i avsnittet Empiri. All insamlad information 

skapar grunden för arbetet och den slutliga analysen av frågeställningarna (K. Yin, 2017).  

Studien inleddes med ett övergripande teoriavsnitt om BIM som hämtats genom en 

litteraturstudie som också ligger som grund för intervjufrågorna. Vid intervjuerna uppkom 

relevant fakta om ämnet som författaren inte hade tänkt på innan och med anledning av detta 

genomfördes även några kompletterande intervjuer för att samla in all nödvändig information 

för studien. 

2.2 Litteraturstudie 

Vetenskapliga artiklar, tryckt litteratur eller websidor har lagt grunden för den inledande 

teorin i rapporten där begreppet BIM och dess användningsområden i anläggningsbranschen 

redovisas. Litteraturen har lokaliserats via Universitetsbiblioteket och Google Scholar med 

sökord som: BIM, byggnadsinformationsmodeller, BIM ett paradigmskifte, 

anläggningsmodeller, samordningsmodeller. Stor del av litteraturstudien har inneburit att hitta 

trovärdiga källor som bidrar med relevant fakta till studien.   

2.3 Intervjustudie 

Kvalitativ intervjustudie bör innehålla tillräckligt med respondenter för att informationen ska 

uppnå nog bredd för att slutsatser kan kunna dras (K. Yin, 2017). Intervjustudien följde en 

semistrukturerad intervjuteknik vilket innebär att frågorna gjordes i förväg där det lämnades 

utrymme för både den som intervjuar och respondenten att föra samtalet i den riktning som 

kändes mest relevant för ämnet. Syftet med intervjustudien var att samla in information om 

ämnet och skapa en grund för analys och diskussion mot den fakta som delgetts från 

litteraturstudien. Utgångspunkten för intervjuerna har varit konsulter som arbetat med BIM i 

olika projekt och olika utsträckning.  

2.3.1 Intervjufrågor  

Intervjufrågorna bygger på den teoretiska information som framkommit under 

litteraturstudien samt de frågeställningar som hela arbetet syftar på att besvara. Intervjun har 

anpassats beroende på respondentens specifika arbetsområde för relevanta svar.  
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2.3.2 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes med personer inom företaget med olika roller för att skapa ett 

nyanserat resultat. Respondenten kunde välja att genomföra intervjun muntligt eller via mejl, 

oavsett metod skickades frågorna ut i förväg för att ge respondenten tid att tänka igenom 

frågorna och svara på dem direkt via mejl eller som förberedelse för muntlig intervju.  

Med frågorna medföljde även en kort beskrivning av arbetet och dess syfte för att 

respondenten skulle få en förståelse av studien. Intervjuerna sammanfattades sedan anonymt i 

rapporten för att respondenterna skulle känna sig trygga att lämna ärliga svar. För att 

säkerställa informationen från de muntliga intervjuerna fick respondenten chans att granska 

den sammanfattande texten i efterhand för att kontrollera att informationen tolkats korrekt. 

Frågorna var förutbestämda men utformade på ett sätt där respondenten själv kunde avgöra 

hur djupt hen ville redovisa svaret. De muntliga intervjuerna gav större möjlighet till en mer 

samtalsliknande intervju där oplanerade följdfrågor ibland ställdes.  
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3. LITTERATURSTUDIE 
Avsnittet beskriver relevant teori för studien och dess mål. Här presenteras information från 

vetenskapliga artiklar och tidigare studier gällande BIM och dess användningsområden. 

Litteraturstudien inleds med en kort beskrivning om byggprocessen vid infrastrukturprojekt 

och avslutas med hur implementeringen av BIM kan ske.  

3.1 Byggprocessen vid anläggningsprojekt 
Idéer uppstår när det finns ett behov, det kan vara alltifrån en helt ny väg till att en bro börjat 

spricka och behöver renoveras. Den som besitter idén kallas oftast för beställare. Alltid när 

något ska byggas är det en lång process från idé till färdigt objekt där många olika alternativ 

och åsikter ska övervägas och tillstånd som ska godkännas. Hela byggprocessen från idé till 

färdig produkt kan delas in i olika delprocesser så som förstudie, projekteringsskede, 

produktionsskede och förvaltningsskede enligt figur 1 nedan. Dessa olika skeden innehåller 

och behandlar olika typer av problem och information. En av de tidigaste processerna kallas 

för planerings- och projekteringsprocessen där allt från grundläggande planering till färdiga 

ritningar återfinns (BIM Alliance, 2016). 

Figur 1. Övergripande bild av byggprocessens huvudskeden vid infrastrukturprojekt (BIM 

Alliance, 2016) 

3.1.1 Förstudie  

I detta skede behandlas information om de grundläggande förutsättningar som projektet 

behöver ta hänsyn till och vilket mål den slutliga produkten bör sträva efter (Nordstrand, 

2006). I förstudien analyserar man flera olika lösningarna, vilka problem och möjligheter de 

kan medföra. Man utreder behovet av projektet och kontrollerar om det överhuvudtaget är 

genomförbart (BIM Alliance, 2016). Alla dessa bedömningar genomförs med hänsyn till 

bland annat miljö, människor och ekonomi. Man analyserar varför man vill genomföra 

projektet och vilka nyttoeffekter det kommer att medföra i längden. Beroende på storleken på 

projektet behöver även allmänheten få sin åsikt hörd (Trafikverket, 2007). 

3.1.2 Projektering av anläggningsprojekt  

När de olika lösningarna har diskuterats och analyserats påbörjas projekteringsfasen med en 

mer detaljerad planering och problemlösning. Här skapas konkreta handlingar som oftast 

skapas av utomstående konsulter med olika inriktningar. Detta genomförs oftast i kontakt med 

beställarens egna konsulter. Projekteringen av anläggningsprojekt kan delas in i mindre 

delprocesser enligt figur 2 nedan och innehåller många olika dokument med olika funktioner 

där handlingarna blir mer och mer detaljerade med projektets fortgång och tillslut innehåller 

de allt från dimensioner, ritningar och beskrivningar av den slutliga produkten (Nordstrand, 

2008). 
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Figur 2. Bild över delprocesserna inom projekteringsfasen (BIM Alliance, 2016).  

3.1.2.1 Programprojektering 

Programprojektering innebär att man börjar undersöka genomförbarheten av de olika 

lösningarna och vilka konsekvenser olika alternativ medför beroende på utformning och inom 

vilka gränser det nya objektet kan byggas. I grova drag brukar man i detta skede skapa 

korridorer, vilket är ett område där det nya objektet kan tänkas byggas. De olika förslagen 

analyseras utifrån deras påverkan på miljön, vilka möjligheter det finns för kollektivtrafik, 

tillgänglighet och trafiksäkerhet med mera (Trafikverket, 2007). Vid större 

infrastrukturprojekt kan det behövas en tillåtlighetsprövning hos Regeringen innan man kan 

gå vidare till nästa steg i projekteringen. Programprojekteringen definierar slutproduktens 

krav och egenskaper som resulterar i dokumentet programhandling (BIM Alliance, 2016).  

3.1.2.2 Systemprojektering 

I systemprojekteringsskedet ska produkten projekteras ännu mer detaljrikt. Den bör innehålla 

mer exakt plats för objektet och vilken konstruktion som lämpar sig bäst. I detta skede arbetar 

många olika aktörer med varandra för att i ett tidigt skede hitta lösningar på problemen som 

t.ex. kan innefatta skyddade djurarter eller markägare som inte vill samarbeta. I 

systemprojekteringen tas beslut om den slutliga placeringen på objektet, detta medför att man 

får mer information om vilka som kommer påverkas. Miljöpåverkan är en stor del av 

systemprojekteringen som resulteras i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska 

godkännas av länsstyrelsen innan man kan gå vidare med projekteringen (Trafikverket, 2017). 

Systemprojektering ska i slutändan resultera i produktens slutliga standarder, tekniska 

lösningar, funktioner samt en budget (BIM Alliance, 2016).  

3.1.2.3 Bygghandlingsprojektering 

För att byggandet av objektet ska kunna påbörjas räcker det oftast inte med den information 

som delges i program- och systemhandlingarna utan det behövs mer information. Denna 

information samlas i ett dokument som kallas för bygghandling. I detta dokument ingår 

ytterligare projektering, kompletterande mätningar av de aktuella förhållandena där vägen ska 

byggas och planering om hur själva produktionen ska genomföras. Efter bygghandling kan 

byggskedet starta (Nordstrand, 2006), (BIM Alliance, 2016).  
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3.2 Vad är BIM? 
Byggnadsinformationsmodell eller Building information model benämns oftast BIM. BIM är 

ett begrepp som i dagsläget används flitigt inom byggbranschen, men vad innebär det 

egentligen? BIM kan betyda olika saker där det vanligaste är att man förknippar BIM med 

3D-modeller. BIM anses vara ett av byggbranschens stora genombrott då BIM är så mycket 

mer än bara 3D-modeller. Akronymen bör inte benämnas som en utveckling av 3D-

projektering då användningsområdena sträcker sig från tidigt stadie med prototyper för att 

underlätta beslutsfattande till samordning av projekteringsunderlag för att upptäcka och 

förhindra problem till maskinstyrning. BIM-modellerna kan skilja sig mycket ifrån varandra 

beroende på vilken information de innehåller och kan då benämnas som 3D, 4D eller 5D. Där 

3D består av tre dimensioner, 4D består av tre dimensioner med en tidsplan och 5D består av 

tre dimensioner, tidsplan och en grund för kostnadsestimeringar (Pramod Reddy, 2012). 

BIM är idag en väl implementerad del av husbyggarbranschen där man under en lång tid har 

sett tydliga fördelar med systemet medan anläggningsbranschen fortfarande upplever en del 

skepsis och har svårare att implementera då beställarna inte har efterfrågat BIM förens på 

senare år och då har företagen inte upplevt någon vinning i att genomföra BIM i egen regi 

(Jongeling, 2008). 

 

3.2.1 Definition BIM 

Enligt Trafikverket definieras BIM som ett arbetssätt där ett centralt begrepp är modeller. 

Grunden i arbetssättet syftar på digitala modeller där BIM inte bör ses som en utveckling av 

CAD utan som ett helt nytt arbetssätt. Modellerna ska innehålla information som redogör för 

hela projektet där man kan förutse problem, kostnader och på så sätt jobba mer tidseffektivt 

vilket i sin tur blir mer ekonomiskt. BIM-modellen i projekteringsfasen ska fungera som en 

samordning mellan olika teknikområden där varje enskild part kan lägga in information i 

modellen och uppdatera den med ny information allt eftersom som då alla parter kan ta del av 

direkt.  

Trafikverket är den största beställaren för anläggningsprojekt i Sverige. På grund av deras 

stora dominans kan de påverka branschen i stor utsträckning. I enlighet med  

regeringen bestämde Trafikverket att alla nya investeringar från år 2015 ska innehålla krav på 

BIM i upphandlingen där nivån ska anpassas efter objektets storlek och syfte. Trafikverkets 

mål är att implementera BIM i hela anläggningens livscykel från planering till förvaltning 

oavsett storlek på projektet (Trafikverket, 2017).  

Det finns många fördelar med BIM enligt Trafikverket och för att öka användningen har 

Trafikverket tagit fram standardiserade underlag som skapar en tydligare bas med krav om 

BIM som återkommer vid många olika projekt. Dessa underlag ska skapa en tydlighet för 

projektets utseende, informationshantering och modellering med mera. För att främja 

användandet och effektiviteten med BIM samarbetar Trafikverket med bland annat BIM 

Alliance och Svensk Byggtjänst för att utveckla användningen av BIM tillsammans med 

företag inom branschen (Trafikverket, 2017).    
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BIM Alliance (tidigare OpenBIM) är ett ideellt företag som arbetar för att effektivisera och 

förbättra användningen av BIM i Sverige. Företaget tar fram produkter, manualer, standarder 

och utbildar personal för att öka och underlätta användningen av BIM. Enligt BIM Alliance 

har begreppet under de senaste åren genomgått stora förändringar då BIM har fått stor 

spridning och ökade användningsområden där byggprocessens alla skeden kan använda sig av 

BIM (BIM Alliance, 2017). Enligt BIM Alliance ska fyra kriterier vara uppfyllda för att man 

ska kunna använda begreppet BIM: 

1. Informationshanteringen ska ske med en eller flera objektsorienterade modeller.  

2. Egenskaper ska vara kopplade till objekten i modellerna, och används. 

3. Objekten i modeller ska ha relationer till varandra och omvärlden. 

4. Olika informationsvyer ska kunna skapas ur en och samma modell.  

BIM Alliance beskriver även att modeller inte enbart behöver innebära 3D-modeller utan 

även modeller för beräkningar, kostnadskalkyler och tidsplanering. VDC, Virtual Design and 

Construction eller Virtuell projektering och byggande, är virtuell projektering som innefattar 

olika delar där objektet ska kunna redovisas med BIM som sedan ska kunna användas genom 

hela byggprocessen där de olika företagen som planerar, bygger och förvaltar kan använda sig 

av samma modell. För att BIM ska nyttjas fullt ut ska begreppet genomsyra alla ovanstående 

delar (BIM Alliance, 2017).  

3.3 BIM inom infrastruktur 
Infrastruktur är fysiska anläggningar som är grundläggande för ett fungerande samhälle. 

Dessa anläggningar kan vara vägar, järnvägar, elledningar, vattenledningar, broar med mera 

(national encyklopedin, 2018). 

Inom infrastrukturbranschen används BIM främst inom planerings- och projekteringsskedet 

men det finns även stora möjligheter att använda BIM på ett effektivt sätt i produktionen med 

maskinstyrning eller i förvaltningsskedet där BIM kan underlätta vid planeringen av 

underhållsarbete. 

Det finns flera olika användningsområden för BIM inom projekteringsfasen där den kan 

användas som prototyp i ett tidigt skede för att underlätta beslutsfattande, för enklare 

kommunikation och samordning eller tidigt upptäcka problemområden. I dagsläget används 

inte BIM i särskilt stor utsträckning i förvaltningsskedet, men man hoppas se en ökning de 

kommande åren (Trafikverket, 2015).  

BIM anses vara ett enkelt och effektivt sätt att samordna olika teknikområden i projekt och på 

så sätt spara pengar och tid med ökad noggrannhet. Rent praktiskt är BIM-modellerna oftast 

baserade på objekt från ett CAD-program där objekt importeras och sätts i förhållande till 

varandra och omvärlden. Objekten kommer oftast från flera olika teknikområden och sätts 

sedan samman i en och samma modell för att upptäcka problem och kollisioner. När alla 

objekt är inne i modellen kan man genomföra kollisionskontroller för att enkelt se vilka delar 

som kommer ge problem i verkligheten och på sätt spara både pengar och tid (Han Woo, u.d).  
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Enligt BIM Alliance blir det en lägre kostnad ju tidigare BIM används i projektet. För att 

användningen av BIM ska ske effektivt är det viktigt att det finns BIM-kunniga personer i 

projektet från planering till förvaltning så att BIM genomsyrar hela projektet, särskilt då 

informationen ska redovisas på ett speciellt sätt är det viktigt att det görs rätt från start. Dessa 

personer nämns oftast som BIM-samordnare/visualiserare. Beroende på projektets storlek kan 

det vara olika många personer, i små projekt kan BIM-samordnaren även arbeta med andra 

uppgifter (BIM Alliance, 2016). 

3.3.1 Krav på BIM i anläggningsprojekt  

Uppdragsbeskrivning är en handling som redogör beställarens ramar för projektet och utgör 

grunden för beställarens förfrågningsunderlag. Uppdragsbeskrivningen inleds oftast med en 

beskrivning av objektet och en bakgrund till varför projektet ska genomföras. Dokumentet 

innehåller även information om ansvar, möten, tidigare utredningar och underlag (Nilsson, 

2008) 

3.4 BIM i projekteringsfasen  
För att planera och konstruera produkten efter beställarens idé och krav krävs projektering. 

Projekteringen utförs av konsulter inom olika teknikområden som tillsammans arbetar för att 

uppnå beställarens krav. Samarbetet mellan de olika konsulterna är viktigt och en bra 

kommunikation lägger grunden för ett effektivt och väl genomfört arbete (Nordstrand, 2008).  

Vid traditionell projektering i CAD-program ritas objekten upp av linjer. Linjerna ritas oftast 

på ett tomt blad och har ingen relation till varandra eller verkligheten. Med BIM-projektering 

använder man sig istället av objekt som direkt länkas samman. Det som är speciellt med 

objekten jämfört med linjerna som ritas i vanliga 2D-CAD är att objekten har geometri (x, y, 

z) som beskriver objektets utseende som sedan knyts ihop med information som t.ex. 

egenskaper som kan beskriva hållfasthet eller material. Objekten i BIM-modellen kan även 

placeras utifrån ett geografiskt läge där man kan koppla samman modellen med olika GIS-

program (geografiskt informationssystem) som visar den befintliga terrängen på platsen 

(Trafikverket, 2013). 

Många företag arbetar redan med 3D-ritningar automatiskt då många av dagens CAD-

program kan skapa 3D från dagens 2D-program. Dessa 3D-ritningar är väldigt enkla och 

används bara som ett visuellt verktyg för att öka förståelsen för produkten. Det som skiljer 

BIM mot dessa enkla 3D-modeller är att man med BIM arbetar med en förutbestämd struktur 

och endast en modell där information om objektets egenskaper ingår. Framtagningen av 

korrekta BIM-modeller kan vara tidskrävande, men denna tid sparas oftast in vid framtagning 

av olika handlingar enligt figur 3 nedan då alla vyer och vinklar kan utvinnas ur samma 

modell. Den största tidsbesparingen med BIM sker oftast då man enklare kan upptäcka 

problem i form av kollisioner av olika byggnadstyper, enklare kommunikation och vid 

ändringar då utslag sker på hela modellen samtidigt till skillnad från 2D där man behöver gå 

in i flera olika ritningar för att upptäcka problem (Jongeling, 2008).   



10 
 

Figur 3. Visar jämförelsen i nedlagd tid mellan BIM och 2D-CAD i projekteringsfasen (Jongeling, 

2008).  

Ritningar kan enkelt tas fram från BIM-modellen då alla objekt bygger på geometriska 

modeller och all information finns i modellen som uppdateras på ett kontinuerligt sätt. Då 

modellen uppdateras kontinuerligt uppstår det ett konstant informationsflöde mellan 

konsulterna och de resulterar i att alla olika teknikområden har tillgång till den nyaste 

informationen (Trafikverket, 2013). Projekteringsfasen ska i slutändan resultera i handlingar 

som är så pass detaljerade att man ska kunna göra förfrågningsunderlag och kalkylera en 

budget (Jongeling, 2008). 

3.4.1 BIM som visualiseringsverktyg 

83% av informationen som människan upplever intas via synen vilket betyder att synen är en 

viktig del för en god kommunikation (Chaung, Bo-Ching, Chen, 2014). Vid traditionell 2D-

CAD finns det oftast någon typ av enkel 3D-gestaltning redan inbyggt i programmet. Dessa 

3D-modeller är oftast av väldigt enkel grafisk karaktär, men ger en snabb och god uppfattning 

om hur produkten kommer att se ut i verkligheten. Trots den enkla grafiken är modellerna 

användbara som diskussionsunderlag vid projekteringsmöten eller som visualisering för att 

bildas sig en uppfattning om objektets utseende (Jongeling, 2008).  

I BIM-modeller projekterar man direkt i 3D där objekt från olika teknikområden länkas 

samman utifrån ett sammanhang och information kopplas till de specifika objekten. Att samla 

alla objekt i samma modell gör det enklare att se var problem uppstår. I BIM-modeller kan 

man genomföra kollisionskontroller som att varna för problem t.ex. en balk som skär en VA-

ledning. Detta leder till att konsulterna kan spara mycket tid jämfört med 2D-CAD där man 

kan behöva flera olika ritningar för att upptäcka problem. Detta kan även vara svårt för 

oerfarna konsulter att se helheten med 2D-ritningar. BIM kan även användas som ett 

hjälpmedel i det tidiga skedet när beslut mellan vilka lösningar som ska byggas tas, 

beslutsfattarna kan då visuellt se vilka alternativ de har att välja mellan och känna sig tryggare 

inför beslutet (Jongeling, 2008), (Trafikverket, 2013). 
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3.4.2 BIM som samordningsverktyg  

För att alla teknikområden som arbetar på samma projekt ska kunna samarbeta med en god 

kommunikation på ett effektivt sätt krävs det duktiga medarbetare, men även kontinuerliga 

samgranskningsprocesser och möten för att alla ska arbeta mot samma mål. 

Samgranskningsprocesser kan ibland vara svåra vid olika projekt beroende på storlek och är 

även tidskrävande vid vanlig 2D-projektering då det kan vara svårt att avgöra hur de olika 

teknikområdenas ritningar påverkar varandra. Det behövs dessutom oftast flera olika ritningar 

för att kunna lösa ett enskilt problem eller ens upptäcka det (Jongeling, 2008).  

Kommunikationen vid BIM kan med fördel ske genom 3D-modeller där alla konsulter lägger 

in den senaste informationen vilket gör att alla får tillgång till all information samtidigt. Med 

hjälp av 3D-modellen kan man skapa en helhetsbild av produkten där alla konsulter kan se 

samma sak vilket kan underlätta vid diskussioner runt olika lösningar (BIM Alliance, ud).   

3.4.3 BIM som kalkyleringsverktyg  

För att ett anläggningsprojekt ska kunna genomföras krävs det noggranna analyser av olika 

mängder som fyllnadsmaterial eller mängder av material som kommer behövas för den 

slutliga produkten. Med 2D-ritningar kan denna kalkylering ske delvis manuellt genom att 

ytorna på ritningen mäts för att sedan multipliceras med den tänkta höjden eller längden 

beroende på vilken sektion man börjar mäta i. Vid manuell mätning av 2D-ritningar görs 

oftast grova uppskattningar vilket leder till att resultaten av mängderna och materialen sällan 

är nog tillförlitliga och i slutändan leder till överflöd av material som kostar onödiga pengar.  

Med BIM-modeller kan man istället ta olika mängder direkt ur modellen då den innehåller 

information om allt från den nya produkten till de verkliga förhållandena på platsen. Från 

BIM-modellen kan man då generera information gällande materiallistor, volymer, 

kostnadskalkyler med mera. Dessa uppdateras sedan när ändringar görs i modellen. Detta 

medför att resultaten upplevs säkrare, sparar konsulterna enormt mycket tid och pengar då rätt 

mängd material beställs (Adtollo, 2018).  

3.5 BIM-trappa – en stegvis implementering 
För att implementera eller öka implementeringen av BIM i ett företag inom 

anläggningsbranschen behövs strategier och planer för en smidig övergångsprocess från 2D 

till 3D. Den brittiska BIM-trappan skapad av UK Department of Business Innovation and 

Skills är en strategi som är indelad i tre olika nivåer. Det olika nivåerna står för olika företags 

mognadsgrad av BIM.  

Trafikverket arbetar utifrån trappan och hoppas att den ska fungera som en strategi för att 

implementera BIM i större utsträckning i anläggningsbranschen i Sverige. Enligt Ingemar 

Lewén på Trafikverket är det dock viktigt att inte förhasta sig med implementeringen av BIM 

genom att hoppa direkt till den högsta nivån. För att skapa en bra övergång mellan de olika 

nivåerna där alla företag i branschen hänger med är det viktigt att genomföra 

implementeringen successivt.  
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Nivå 0 är trappans mest grundläggande nivå. Nivå 0 – innebär den enklaste formen av 

informationsutbyte som vanligast sker digitalt med hjälp olika dokument med 2D-ritningar 

och förteckningar/beskrivningar. Nivå 1 – informationen blir mer strukturerad och här börjar 

krav ställas på hur informationen objektifieras. Nivå 2 – här anser Trafikverket att man kan 

börja kalla informationen för BIM. Här finns det flera krav på hur man ska strukturera upp 

objekten, med gemensamma benämningar och koder för de olika objekten. Här utformas även 

projektet i 3D vilket skapar en bättre kommunikation mellan olika teknikområden och parter. 

Enligt Trafikverket själva ligger nivån i Sverige just nu på 2. Nivå 3 – blir då nästa steg i 

utvecklingen. Här ska processen ske helt öppet med en full kravställning på objektbaserad 

information som används i en 3D-modell där alla konsulter använder sig av samma modell. På 

denna nivå hoppas man även kunna knyta ihop 3D-modellen med GIS (geografiskt 

informationssystem) för att få en bättre helhetsbild och kunna genomföra beräkningar mot 

verkliga förhållande med högre precision (Svensk Byggtjänst, u.d).  

Som figur 4 visar finns det många olika undernivåer för att sakta kunna implementera nästa 

nivå av BIM. För att övergången mellan det olika nivåerna ska ske så smidigt och kontrollerat 

finns projektet BSAB 2.0 (Svensk Byggtjänst, 2016). 

Figur 4. Bilden redovisar de olika nivåerna i den brittiska BIM-trappan (Trafikverket, 2015) 

BSAB 2.0 utvecklas av Svensk Byggtjänst tillsammans med Trafikverket och andra aktörer 

inom branschen. Projektet innebär framtagning av branschstandarder för användning av BIM. 

Projektet är avslutat och landade i ett helt nytt klassifikationssystem, CoClass. Systemet 

bygger på att man ska klassificera objekten i sin modell med hjälp av information om t.ex. 

objektets egenskaper. Alla som använder sig av CoClass får tillgång till ett bibliotek med 
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information, standarder och koder som ska minska missförstånden vid kommunikationen 

mellan olika parter då alla ska använda sig av samma ”språk” (Svensk Byggtjänst, 2016).  

4. EMPIRI 
Avsnittet behandlar den information som framkommit under genomförda intervjuer. Den 

inledande delen beskriver respondenternas syn på BIM som sedan följs av sammanfattning av 

de övriga svaren från intervjuerna där deras tankar ger en mer personlig bild av 

användningen av BIM och tankar kring en ökad implementering.  

4.1 Definition av BIM 

BIM är en process som ökar förståelsen och förutsättningarna för ett lyckat projekt. Den 

består oftast av 3D-modeller i grunden som används som underlag för gestaltning av projektet 

för att öka allmänhetens delaktighet, upptäcka problem och brister eller på ett enkelt sätt 

skapa ett effektivt informationsflöde mellan olika parter i ett projekt. Företaget använder BIM 

i största del som planerings- och projekteringsverktyg men de kan även användas som en 

enkel prototyp för att underlätta beslutsfattande då beställaren i 3D kan se vad som ska byggas 

och då skapa en trygghet inför beslutet (ÅF, u.d). 

Respondenterna var överens om att BIM bör ses mer som en process eller ett arbetssätt än 3D-

modeller. De anser dock att 3D-modeller har en stor betydelse för att arbetssättet ska nyttjas 

fullt ut och användas effektivt. En respondent menade att det är ett arbetssätt som vid rätt 

användning skapar enorma fördelar för projektet där tydligare samordning och 

kommunikation nämns som den absolut främsta fördelen. En respondent påpekade även att 

det var av största vikt att BIM finns med från första början i ett projekt för att den ska kunna 

användas smidigt genom hela projektet. Personen vill även understryka att ett effektivt BIM-

användande ska genomsyra hela organisationen och bör finnas i alla led av byggprocessen, 

även förvaltning för ett maximalt nyttjande.   

Informationsflödet sker nästintill automatiskt när modellerna uppdateras kontinuerligt och alla 

konsulter får omedelbar tillgång till den information som just de behöver. Alla respondenter 

ansåg att BIM är ett arbetssätt som i grunden handlar om att koppla samman objekt med 

varandra där information sedan knyts direkt till specifika objekt. Det kan vara information 

som t.ex. hållfasthet som kan vara svårt att beskriva med bara modeller eller geometriska 

objekt. Modellen fylls allt eftersom projektet fortgår med objekt från olika teknikområden och 

tillslut är modellen så pass detaljerad att den blir en visualisering av den slutliga produkten.  

Det finns dock en liten osäkerhet kring att akronymen BIM används felaktigt i många 

situationer där begreppet används för att det anses andas nytänk och kvalitet. Det kan t.ex. 

vara så att beställaren efterfrågar en BIM men egentligen endast är ute efter 3D-modeller. En 

respondent anser att felet uppstår på grund av den otydliga definitionen av BIM. Detta kan 

skapa en falsktrygghet när akronymen användas felaktigt enligt många respondenter.  
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4.2 Användningsområden 

Respondenterna anser att BIM bidrar till många nyttor och positiva effekter i 

projekteringsfasen där några av de viktigaste områdena är samordning, visualisering och 

kalkylering.  

4.2.1 Samordning  

Respondenterna beskriver BIM som ett arbetssätt som gör sammankopplingen mellan olika 

teknikområden i projekteringsfasen enkel och tydlig där det är viktigt att det finns en bra 

samordning innan modellen påbörjas då uppbyggnaden bör ske i rätt ordning för att minska 

problem i framtiden. Därför är det viktigt att tanken på BIM är med från ett tidigt skede och 

att det finns kunniga medarbetare inom området i projektet.  

En respondent anser att BIM handlar om hur man ska hantera och kommunicera information i 

hela byggprocessen från tidig planering till förvaltning och för att detta ska ske smidigt anser 

hen att 3D-modeller är det absolut bästa sättet att kommunicera denna information. 3D-

modellen fyller många viktiga funktioner men enligt respondenterna är kollisionskontrollerna 

en av det viktigaste som gör det enklare att upptäcka problem i ett tidigt skede och undvika 

kostnaden som skulle uppstått om problemet upptäckts under produktionsfasen. Att upptäcka 

problem så tidigt som möjligt gör oftast att det blir enklare att åtgärda och mindre tid och 

pengar krävs för att genomföra åtgärden.   

BIM-modellerna innehåller oftast mycket information med allt från befintlig mark till 

grundvatten och blir oftast stora filer som ibland kan gå trögt eller krascha, detta anser några 

av respondenterna vara ett irriterande problem som förlänger projekteringstiden.  

4.2.2 Visualisering  

Det visuella BIM-verktyget är en stor del av den effektiva samordningen inom 

projekteringsfasen där alla parter ser samma sak och får samma förståelse för produkten. BIM 

kan enligt respondenterna användas som ett visualiseringsverktyg i ett tidigt stadie som 

underlag vid diskussioner runt vilken lösning som passar bäst och hur produkten i slutändan 

kommer se ut och förändras i framtiden. Visualiseringen är till stor nytta när förslagen ska 

redovisas för allmänheten och de privatpersoner som kan påverkas av den nya anläggningen, 

3D-modellerna är tydligare än 2D-ritningar då många personer utanför branschen kan ha svårt 

att föreställa sig objektet i verkligheten genom att bara se en 2D-ritning. Vid extra 

komplicerade projekt kan man med hjälp av VR-glasögon ställa sig precis på privatpersonens 

tomt och låta personen betrakta hur konsekvenserna från den nya produkten kommer att 

påverka deras fastighet.  

En annan viktig funktion som många av respondenterna anser är att BIM kommer kunna 

användas mer frekvent och bli mer användbart i framtiden där det kommer kunna användas i 

större utsträckning på byggarbetsplatsen med maskinstyrning och ett sätt för 

produktionsledaren att alltid ha tillgång till de senaste uppdateringarna i modellen där man ska 

kunna se t.ex. om saker är beställda eller monterade. 

Företaget arbetar oftast utifrån anläggningsmodeller där alla olika teknikområden arbetar 

enskilt i CAD och sedan sammanställer objekten i en 3D-modell. Detta upplever några 
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respondenter bör anses som BIM även om informationen om objekten följer med i enskilda 

dokument.  

4.2.3 Kalkylering  

Som kalkyleringsverktyg är BIM väldigt effektivt och en viktig funktion enligt 

respondenterna. Genom att anpassa 3D-modellen till redan befintliga terrängmodeller kan 

massor, volymer och material enkelt tas fram ur modellen då all information finns i modellen. 

4.3 Ökad implementering av BIM  

Företaget har uppnått en god implementering av BIM men många konsulter anser att det finns 

en rädsla i att implementera BIM i ännu större utsträckning då det inte efterfrågas i alla 

projekt och det blir då istället företagets egna beslut att se till att det blir värt att genomföra 

BIM i alla projekt. BIM har använts i några år nu och den största implementeringen 

genomfördes i företaget på grund av att beställarna började ställa krav på BIM i större 

utsträckning i upphandlingen. Den ökade användningen har lett till en snöbollseffekt av bättre 

utvecklade program och förfinade verktyg vilket är en anledning till att en ökad 

implementeringen blir möjlig. 

Det finns även ett stort intresse hos konsulterna på företaget som själva vill utvecklas och 

driver användningen av BIM framåt. Då BIM fortfarande är ett relativt nytt arbetssätt krävs 

det kontinuerlig användning för att det ska bli effektivt och uppnå den nivå av kvalité som 

traditionella handlingar brukar ha.  

Företaget arbetar idag med 3D-modeller oavsett projekt då 3D-modeller kan utvinnas direkt 

ur de 2D-program som företaget använder sig av. Dessa modeller är dock sällan perfekta och 

behöver mycket handpåläggning för att kunna användas i större utsträckning. Ändå anser 

många av konsulterna att de enkla 3D-modellerna fyller att viktigt syfte och räcker för de 

flesta projekt där modellerna oftast används som underlag för diskussion vid 

projekteringsmöten eller för att snabbt skaffa sig en uppfattning om den slutliga produkten.  

Man är väl medveten om att satsa på utvecklingen av BIM för att hänga med i utveckling då 

alla respondenter är överens om att det är framtidens arbetssätt och den som inte hänger med i 

utvecklingen kommer få det svårt att vinna projekt i framtiden.  

4.3.1 Möjligheter  

Det finns många fördelar med BIM i anläggningsprojekt enligt respondenterna där 

användningsområdena sträcker sig från tidigt skede med visualisering till underlättande vid 

problemlösning och samordning. Fördelarna med ökad implementering skulle bli enklare 

samordning och kommunikation, enklare problemlösning och effektivare arbete som följer en 

hög nivå på kvalitet då projekten ska följa en speciell struktur. De största möjligheterna med 

ökad användning av BIM är en ökad samverkan mellan de olika teknikområden som arbetar 

på samma projekt, kommunikationen sker kontinuerligt vilket leder till ett konstant 

informationsflöde som leder till effektivare arbete.  

En respondent anser att en ökad implementering av BIM skulle leda till att fler konsulter bli 

bekanta med arbetssättet vilket skulle medföra stora fördelar till företaget där tid och pengar i 

framtiden kommer kunna sparas i stor mängd. Möjligheterna med BIM är oändliga enligt 
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många respondenter där utvecklingen av programvaror sker dagligen och ökar 

förutsättningarna för en smidig implementering.  

4.3.2 Hinder 

Enligt respondenterna finns det många utmaningar med att öka implementeringen av BIM då 

det kan vara svårt att hitta rätt nivå på användningen av BIM för olika projekt då inget projekt 

är det andra likt.  

Då BIM är ett stort begrepp anser även respondenterna att det är svårt att avgöra om det blir 

någon besparing i slutändan och hur stor den i så fall skulle bli. Att redovisa exakta siffror för 

besparingen av BIM är svårt men skulle kunna användas som ett dragplåster för en snabbare 

implementering om man kunde påvisa faktiska siffror på den lönsamhet som BIM bidrar med. 

Detta är dock också svårt på grund av att BIM är ett arbetssätt som ser olika ut för varje 

projekt. 

Trots att företaget har uppnått en god implementering av BIM finns det osäkerhet enligt 

respondenterna att implementera arbetssättet i större utsträckning på grund av att det inte 

efterfrågas i alla projekt. Det blir då företagets egna beslut att se till att det blir värt att 

genomföra BIM med driv från egna konsulter. Respondenterna anser att beställarna har en 

viktig roll för den ökade implementeringen av BIM. Om beställarna skulle ställa mer krav på 

BIM skulle även branschen vara tvungen att använda BIM i större utsträckning och då kunna 

styra branschen mot ett effektivare arbetssätt.  

Men finns det inget krav från beställarna ser respondenterna att det kommer ta längre tid för 

branschen att göra en större implementering då det blir för kostsamt att på eget bevåg lägga 

ner det arbete som krävs. Det många respondenter anser om kraven som faktiskt ställs på BIM 

är att de inte är nog detaljerade eller omfattande och att kraven som finns bör anpassas bättre 

efter projektet som ska genomföras istället för att kraven ska vara standard och användas för 

alla projekt. Det finns dock även respondenter som anser motsatsen, att det bör standardiseras 

mer så att man kan arbeta på samma sätt vid alla projekt.  

För ökad implementering behövs även ett ökat samarbete mellan företag i branschen som idag 

är något stram, med hög konkurrens och skapar ett ”vi och ni”- tänk som hindrar utvecklingen 

av BIM istället för att se till allas fördel. Förtagen i branschen arbetar på enskilt håll med 

utveckling av BIM vilket gör att det i slutändan kommer finnas flera olika typer av standarder 

och ramar. Här behövs tydligare gemensamma standarder och regler enligt respondenterna för 

att minska förvirringen mellan olika konsulter som arbetar på samma på projekt.  

Då många konsulter är vana att jobba på ett visst sätt under väldigt lång tid och känner sig 

bekväma med det traditionella arbetssättet kan det vara svårt att ändra deras synsätt. BIM är 

ett helt nytt synsätt på projekteringsarbetet och de krävs en öppenhet för att anamma detta 

arbetssätt enligt en respondent.  

Trots att respondenterna ser stora fördelarna med BIM är det många som anser att arbetssättet 

i mindre projekt blir för tidskrävande och onödigt då handlingarna är enklare. Respondenterna 

anser att den tid de lägger ner på projekten blir ungefär den samma vid traditionell 2D-CAD 

gentemot BIM. Den stora skillnaden är att arbetet i början blir något längre med BIM men att 
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det sedan sparas in mot slutet då modellerna håller hög kvalité och all information återfinns i 

samma modell. Då BIM ska följa tydliga standarder och strukturer blir även slutresultatet 

bättre med en hög kvalité. Enligt en respondent skulle det i dagsläget inte vara ekonomiskt 

lönsamt att genomföra BIM i större utsträckning än tidigare då tidsåtgången på projektet blir 

större och ritningarna oftast är så pass okomplicerade i mindre projekt att det inte krävs någon 

modell utan vanliga 2D-ritningar räcker gott och väl för att genomföra ett projekt med hög 

kvalitet.  
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5. ANALYS OCH DISKUSSION  
I detta avsnitt analyseras all insamlad data från litteraturstudien och intervjustudien av 

författarens egna åsikter och slutsatser runt de frågeställningar som finns.  

5.1 Definition av BIM 

Den teoretiska information som hittades via litteraturstudie understryker den information som 

delgetts av intervjustudien där alla är överens om att akronymen är mer av ett arbetssätt än 

något annat. Arbetssättet karaktäriseras av ett konstant informationsflöde mellan parter som 

ska vara effektivt och tydligt. Det alla respondenter var överens om är att BIM bör innehålla 

3D-modeller av något slag vilket författaren anser är rimligt då 3D-modellen underlättar vid 

all form av samordning och kommunikation. Även om de flesta konsulter var övertygade om 

att BIM inte bara var 3D-modeller utan ett arbetssätt tyckte dem att det var svårt att definiera 

exakt vad arbetssättet innebär. Respondenternas syn på BIM är dels att det är en fullt 

genomgående process från planering till förvaltning, där de största fördelarna med BIM kan 

hittas inom projekteringsfasen där vissa ville upphöja den enkla samordningen medan andra 

ville lyfta det konstanta informationsflödet.  

Trots att många respondenter ansåg att BIM ska innehålla modeller fanns det många olika 

varianter där några ansåg att modellen borde innehålla tidsplan och budget medan andra ansåg 

att detta var totalt onödigt. Det är här problematiken börjar uppstå, när definitionen av BIM är 

olika för olika personer, vilket lätt kan leda till missförstånd. Detta har varit ett problem under 

lång tid och begreppet är fortfarande luddigt, vad detta beror på är svårt att sätta fingret på. 

Författaren tror att det svårdefinierade begreppet i sig är för stort och i ständig utveckling 

vilket gör det svårt att fastställa en definition. Men för att minska risken för missförstånd tror 

författaren att det är bra att företag (exempelvis BIM Alliance och Svensk Byggtjänst) skapar 

tydligare definition av BIM, då begreppet i dagsläget är mycket öppen för valfri tolkning.   

Författaren har även förståelse för att frustration uppstår när beställaren inte har nog med 

kunskap inom området och slänger med ordet BIM utan egentligen veta vad det innebär. Där 

beställaren tänker att ordet ingiver en trygghet att projektet kommer hålla hög kvalitet och 

effektivitet men som i slutändan slutar i något helt annat än vad som beställaren egentligen 

tänkt sig kan leda till att handlingarna är under/överarbetade. Att BIM ibland används som ett 

tecken på kvalitet och effektivitet kan vara bra enligt författaren så länge det används på rätt 

sätt, det visar att beställaren och företaget är med i utvecklingen och vill förbättras. För att 

underlätta och minska missförstånd mellan de olika parterna i branschen behövs ännu 

tydligare definition av akronymen där författaren anser att man med fördel bör fokusera på att 

hela branschen använder sig av samma struktur och klassifikationssystem.  

Författaren kan konstatera att BIM handlar om ett paradigmskifte, ett helt nytt sätt att tänka 

och arbeta på. Då BIM är under stor utveckling i dagsläget tror författaren att definitionen 

kommer förbli svårdefinierad. En sak som kan konstateras är att arbetssättet i framtiden 

kommer bidra till en effektivare byggprocess med högre kvalitet i den svenska 

anläggningsbranschen.  

 



19 
 

5.2 Användningsområden 

Det finns många fördelar med BIM där samordning, visualisering och kalkylering är tre 

centrala delar som framkommit under studien. Inom dessa områden hittar man även en 

gemensam nämnare som gör arbetssättet effektivt, 3D-modeller.  

5.2.1 Visualisering 

I dagsläget används BIM främst inom stora, multidisciplinära projekt där flera konsulter ska 

arbeta tillsammans. Trots att BIM bara används i större projekt är 3D-modeller något som de 

flesta projekt innehåller mer eller mindre, konsulterna använder sig då av modeller som kan 

utvinnas direkt från de vanliga CAD-programmen som visualiseringsverktyg. Dessa modeller 

används främst som underlag för diskussioner så att alla konsulter ser samma sak och 

underlättar för möten. Dessa enkla 3D-modeller är inte uppbyggda av objekt och då tappar 

man hela tanken med BIM som syftar på konstanta informationsflöden där information är 

kopplad direkt till olika objekt. Vid större projekt med BIM-modeller finns det ibland olika 

funktioner som t.ex. VR. VR kan användas vid sakägarmöten för att ge fastighetsägare en 

verklig bild av den slutliga produkten och hur den kommer att påverka personen. Även om 

den här studien bara har lyft fram potentialen i projekteringsfasen finns det många fler 

användningsområden för visualisering i hela byggprocessen.  

5.2.2 Samordning  

För ett lyckat projekt behöver alla parter i projektet samarbeta och ha tillgång till all ny 

information som tillkommer projektet. Författaren tror att rätt information, i rätt tid som är 

tydlig och strukturerad är en bidragande faktor till den höga kvalité som BIM inbringar där 

missförstånden minskas och färre problem uppstår. För att informationen ska vara pålitlig 

krävs det kontinuerlig uppdatering av modellerna där inaktuell information raderas. 

De problem som kan uppstå på grund av det stora informationsflödet är att filerna oftast blir 

stora och prestandan sänks där krascher inte är helt ovanligt. Detta kan vara svårt att 

kontrollera, men ett sätt skulle kunna vara att strukturera upp informationen ytterligare 

beroende på vad den syftar på så att alla parter kan välja vilken information som är viktig för 

deras arbete.   

Som samordningsverktyg har BIM-modeller stora fördelar vid samgranskning av de olika 

teknikområdenas handlingar. I BIM-modellerna kan man genomföra kollisionskontroller 

direkt i modellen som då varnar för problem. Att upptäcka problem så tidigt som möjligt 

minskar ÄTA-arbeten.  

5.2.3 Kalkylering 

I dagsläget används modellerna som underlag för beräkningar av mängder och material och 

skapar stora möjligheter för att jämföra olika förslag och deras ekonomiska skillnad.  
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5.3 Ökad implementering av BIM 

I dagsläget används BIM i relativt stor utsträckning på företaget tillskillnad för 10 år sedan. 

Företaget har en hel avdelning med BIM-samordnare/visualiserare som endast arbetar med 

BIM i stora projekt för att arbetssättet ska genomsyra hela projektet och på så sätt se till att 

allting blir rätt från början. Ett steg för ökad implementering skulle kunna vara att fler 

konsulter får den kunskap som BIM-samordnare/visualiserare besitter. Att investera i BIM 

kostar pengar och kräver framförallt tid och tålamod från företagets konsulter men författaren 

anser att den tid som läggs ner kommer att löna sig i framtiden.  

En del respondenter ansåg att de allra enklaste 3D-modellerna också bör kunna godtas som 

BIM. Den största skillnaden mellan de enkla 3D-modellerna och BIM är deras uppbyggnad 

där författaren anser att de enklare 3D-modellerna inte bör kallas för BIM. Detta med 

anledning att geometrin i modellen är uppbyggd av linjer istället för objekt som är en viktig 

del av arbetssättet för att det ska kallas BIM, detta har även framkommit både under 

litteraturstudien och intervjustudien.   

 

5.3.1 Hinder 

Trots att företaget har kommit på god väg gällande användningen av BIM finns det 

fortfarande en osäkerhet i en ökad implementering. Trots de stora fördelarna med BIM i stora 

projekt möter implementeringen i mindre projekt på motstånd där man i dagsläget inte kan se 

någon lönsamhet med BIM på grund av att det inte är nog effektivt.  

Vid en tydligare standardisering och effektivare arbetsgång med BIM tror författaren att 

osäkerheten kommer att minskas när kunskapsnivån gällande BIM hos konsulterna ökas. 

BIM-trappan redovisar för en stegvis implementering som författaren tror är grundläggande 

för att företaget ska känna trygghet i implementeringen då den enligt trappan ska ske stegvis 

och förhoppningsvis ge konsulterna på företaget en chans att ordentligt bekanta sig med 

arbetssättet.  

Att öka implementeringen av BIM i anläggningsprojekt kräver investeringar och tid som 

kanske i dagsläget känns ekonomiskt oförsvarbart då det kan ta några år innan arbetssättet blir 

nog effektivt och lönsamt i alla typer av projekt. Det kan vara svårt att mäta den ekonomiska 

nyttan med BIM och redovisa lönsamheten med exakta siffror då alla anläggningsprojekt är 

unika och besparingen blir då svår att förutse eller räkna på. Vid implementeringen av BIM i 

stora projekt genomfördes någon gång en investering av både tid och pengar för att man ansåg 

att arbetssättet i framtiden skulle bli lönsamt. Att genomföra en ytterligare investering för 

ökad implementering av BIM anser författaren borde kunna motiveras från de fördelar som 

BIM i stora projekt har medfört hittills och därmed vara ett stort dragplåster för en ordentlig 

satsning.   

Författaren har också förståelse för risken med en ökad implementering av BIM då utbudet 

styrs av efterfrågan och ansvaret i dagsläget ligger på det enskilda företaget att i mindre 

projekt göra BIM lönsamt. Här anser författaren att beställarna har en stor betydelse och 

genom att ställa krav på BIM i fler projekt kunna pressa branschen till en snabbare utveckling 

och implementering.  
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Även om viljan att utveckla BIM inom företaget finns är det främst konsulternas egna ansvar 

att utvecklas inom området. Författaren tror att implementeringen tar tid på grund av att BIM 

är ett arbetssätt som är väldigt olikt det traditionella och kräver ett nytt synsätt för att man ska 

förstå helheten och alla dess fördelar. Osäkerheten att använda sig av BIM ökar även när flera 

olika företag ska arbeta i samma projekt då det oftast uppstår en situation med ”vi och dom” 

där författaren förstår att företagen vill se till sin egen vinning och inte låta andra företag dra 

nytta av all information. Detta kan leda till dubbelarbete och en ökad tidsåtgång då all 

information inte finns tillgänglig i modellen. Här anser författaren att alla parter bör se till 

helheten och det gemensamma målet där alla kan dra nytta av ett effektivt projekt med den 

högsta kvalitén möjlig.  

 

Författaren anser att de största hindren för en ökad implementering är den otydliga 

definitionen av begreppet som ger utrymme för egna tolkningar vilket enkelt kan leda till 

missförstånd. Inom företaget finns olika definitioner även om alla är överens om att det är ett 

arbetssätt, men kring frågan om vad arbetssättet konkret ska innehålla uppkom flera olika 

förslag. Under intervjuerna framgick det inte om företaget använder något speciellt 

klassifikationssystemen. För att uppnå en ökad implementering och en högre grad av 

standardisering av BIM rekommenderar författaren att företaget använder sig av Svensk 

Byggtjänst ramverk CoClass som är speciellt framtaget för den senare digitala utvecklingen 

för att underlätta arbetet med BIM och ge konsulterna tillgång till ett gemensamt bibliotek 

som ska underlätta vid projekteringen då alla använder sig av samma struktur och 

benämningar. 

Trots att BIM anses vara ett effektivt arbetssätt blir den totala arbetstiden ungefär densamma 

som vid traditionell projektering vilket kan bidra till den långsamma implementeringen då 

tidsbesparingen är svår att bevisa. Men vid BIM breds tiden ut på ett effektivare sätt i stora 

projekt där tiden i starten på projekteringen är lägre vid 2D-projektering. Den tid man lägger 

ner i början underlättar dock i slutskedet av projekteringen då man kan skriva ut alla 

handlingar från samma modell. Författaren anser att även om tidsåtgången är samma kan BIM 

vara ett effektivare arbetssätt då tiden fördelas jämnare över hela projektet. Författaren tror 

även att det allt mer effektiviserade arbetssättet endast kommer fortsätta att utvecklas och med 

tiden slå alla tidigare arbetssätt. Då BIM ska följa tydliga standarder och strukturer blir även 

slutresultatet bättre med en hög kvalité. 

5.3.2 Möjligheter 

Det finns många fördelar med BIM där samordning, visualisering och kalkylering är tre 

centrala delar. Ett genomgående begrepp som användas inom alla dessa delar är 3D-modell. 

Författaren anser att modellen har viktig del i att BIM har blivit så effektivt då modellen ger 

upphov till många positiva fördelar gentemot vanliga 2D-ritningar. Dessa är exempelvis 

enklare samordning där alla parter delar med sig av sin information direkt vilket leder till att 

alla konsulter får tillgång till all information samtidigt, planeringen och kontrollen över 

projektet blir även tydligare då alla konsulter kan se projektet och projektets framsteg.  
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En annan möjlighet med arbetssättet är att man i ett tidigt skede kan upptäcka kollisioner och 

andra problem då all information finns i modellen. Att upptäcka problem i ett tidigt skede kan 

spara företaget mycket pengar då det blir dyrare att åtgärda problem ju längre in i 

projekteringen man befinner sig. Absolut dyrast blir det om man upptäcker problemet i 

produktionsfasen. Ett av projekteringsfasen viktigaste uppdrag anser författaren vara 

problemlösningen och med hjälp av 3D-modeller underlättar både upptäckten och lösningen 

då man kan se alla problem samt visualisera nya lösningar direkt i modellen.  
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6. SLUTSATSER 
I avsnittet besvaras frågeställningarna där de viktigaste slutsatserna sammanfattas utifrån 

information som framkommit under studiens gång.  

Definiera begreppet BIM: 

Författaren kan konstatera att BIM är ett arbetssätt som handlar om ett konstant 

informationsflöde mellan projektets olika parter. BIM är ett arbetssätt som i grunden syftar på 

3D-modeller innehållande objekt och objektinformation som följer angiven struktur och 

standarder för att underlätta för alla parter genom att alla använder sig av samma 

klassifikationer och benämningar.  

 

I vilken utsträckning används BIM idag inom företaget? 

I dagsläget används BIM i betydligt större utsträckning mot för 10 år sedan. Företaget har en 

hel avdelning som endast arbetar med BIM för att arbetssättet ska genomsyra hela projektet. 

BIM används främst i större, multidisciplinära projekt där många konsulter ska arbeta 

tillsammans. I mindre projekt är implementeringen fortfarande väldigt låg. Trots att företaget 

ser flera nyttor med BIM går implementering sakta framåt.  

 

Vilka hinder och möjligheter finns vid ökad implementeringen av BIM i 

anläggningsprojekt?  

De främsta möjligheterna med BIM finner författaren vara enklare samordning mellan 

projektets teknikområden, konstant informationsflöde där alla parter får tillgång till rätt 

information samtidigt, ökad förståelse för slutprodukten med hjälp av modeller, högre kvalité, 

enklare kollisionskontroller för att i ett tidigt skede upptäcka problem och minska extra arbete 

i form av ÄTA-arbeten samt att man på ett tydligare sätt kan presentera produkten för 

allmänheten och utomstående parter. 

Det största hindret som författaren anser framkommit i denna studie gällande en ökad 

implementering av BIM är det otydliga och svårdefinierbara begreppet som lämnar mycket 

utrymme för egna tolkningar och då även missförstånd. För företagets egna implementering 

ser författaren att det största hindret ligger i att arbetssättet behöver nå en ytterligare 

effektivisering innan det kommer att bli lönsamt att använda i alla anläggningsprojekt.  
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Bilaga 1 
I avsnittet redovisas ett fristående dokument av de frågor som ställts under intervjustudien 

vilket har utgjort en stor del av arbetet.  

Intervjustudie  

En studie om hinder och utvecklingsmöjligheter för ökad implementering av BIM i anläggningsprojekt.   

 

Beskriv kort din roll i företaget:  

1. Definiera begreppet BIM:  

2. Vad är din bild av BIM i anläggningsprojekt?  

3. Vad är dina erfarenheter av BIM? För/nackdelar? 

4. I uppdragsbeskrivningen ska kraven på BIM framgå, tycker du att det framgår tydligt vad som 

ska levereras?  

5. Vilka möjligheter och nyttor ser du med BIM?  

6. Vilken typ av information anser du är viktigast att kunna utvinna ur en BIM-modell? 

7. Bygger ni upp arbetet annorlunda vid beställning av BIM än vid beställning av enbart 2D-

ritningar eller genomför ni 3D-modeller oavsett?  

8. Vilka användningsområden tycker du att företaget bör fokusera på när det kommer till 

användningen av BIM? 

9. Vilken typ av anläggningsprojekt tror du gynnas mest av BIM? 

10. I vilka projekt ser du ingen vinning? 

11. Vilka för- och nackdelar ser du med att öka implementeringen av BIM i anläggningsprojekt? 

12. Vad skulle behövas för att en ökad implementeringen ska bli möjlig?  

13. Arbetar företaget aktivt för att utveckla och öka användningen av BIM? 

14. På vilket/vilka sätt är 3D-modeller mer användbara än 2D-ritningar? 

15. Finns det någon fördel med 2D-ritningar?  

16. Finns det något annat som ni skulle vilja ta upp som vore relevant? Några avslutande 

kommentarer eller förslag?  

 


