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Förkortningar 
 

A Arkitekt 
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K Konstruktör 
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PE Partneringentreprenör 

ROT Renovering och tillbyggnad 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete handlar om byggnadsinformationsmodellering, BIM, i 
produktionen. Kort förklarat är BIM en virtuell modell av ett byggobjekt, där all 
information som rör byggnaden samlas. Alla aktörer i ett byggprojekt har tillgång till 
denna modell och kan, genom denna, samla in eller dela ut information som rör objektet. 
Det finns olika tillämpningar av BIM i produktionen, denna studie behandlar främst 
visualisering, arbetsberedning och planering, mängdavtagning och samordning och 
kollisionskontroller. 

Grundproblematiken lyftes fram med hjälp av uppdragsgivaren Byggdialog AB. 
Företaget har en vision om hur BIM ska användas i byggprocessens olika skeden. 
Byggdialog upplever att deras partneringentreprenörer, PE, bör utveckla sin BIM-
användning i produktionen för att denna vision ska kunna uppfyllas. Goodtech är en av 
Byggdialogs partneringentreprenörer och är det företag som studerats i detta 
examensarbete.  

Målet med arbetet var att, med utgångspunkt från teorier samt Byggdialogs vision, ge 
förslag till hur partneringentreprenören kan utveckla BIM-användningen i 
produktionen. Syftet var att få partneringentreprenören att förstå nyttan med att 
använda BIM i produktionsskedet. Avsikten har också varit att andra 
partneringentreprenörer ska ha nytta av denna studie vid användning av BIM i 
produktionen.  

De metoder som användes var studiebesök, litteraturstudie och intervjustudie. 
Intervjuobjekten representerade olika yrkeskategorier som alla kan påverka 
användningen av BIM i produktionen.  

Detta examensarbete resulterade i konkreta förslag till hur partneringentreprenören 
kan förbättra BIM användningen. Även förslag till hur Byggdialog kan säkerställa att 
deras PE använder BIM korrekt togs fram. Idag använder partneringentreprenören BIM 
främst för att visualisera byggobjektet. Förslagsvis bör de även använda BIM vid 
arbetsberedning/planering av arbetet. Partneringentreprenören har också 
förutsättningar för mängdavtagning ur modellen.  

För att möjliggöra dessa tillämpningar är det viktigt att partneringentreprenören förstår 
hur 3D - modellen kan användas, samt vilken information som finns i den. Det är även 
viktigt att modellen är noggrant projekterad. Förslag till hur detta kan uppnås är genom 
att partneringentreprenören utbildar sig inom BIM och hur det används, att de deltar i 
BIM-samordningsmötena samt att de ställer högre krav på sin elprojektör.  

Byggdialog kan säkerställa att deras PE använder BIM korrekt genom att erbjuda 
utbildningstillfällen, anpassa BIM-modellen efter användaren och ställa krav i 
förfrågningsunderlaget. 
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Abstract 

This thesis treats Building Information Modeling, BIM, in the production stage. Briefly 
described BIM is virtual model of a building object where all information about the 
object is gathered. All the involved operators in the construction project have access to 
the model and can gather or share information about the project. There are several ways 
to apply BIM in the production stage. This thesis primarily deals with visualization of the 
object, preparation and planning, the ability to take amounts from the model and 
coordination and clash control.  

The basic issue was highlighted by Byggdialog AB. The company has a vision about how 
they want to use BIM in all the different stages in a building project. Byggdialog want 
their partnering entrepreneurs to develop their BIM usage in the production stage in 
order to fulfill this vision. Goodtech is one of Byggdialogs partnering entrepreneurs and 
is the company that has been studied during this thesis. 

The goal with this thesis was to develop proposals as to how the BIM usage in the 
production stage can improve. The purpose was to make the partnering entrepreneurs 
understand why it is important and helpful to use BIM. The intention was also that other 
partnering entrepreneurs should be able to use this thesis while working with BIM in 
the production stage.  

The methods to collect information have been visits to construction sites, literature 
search, and interviews. The interviewees represented different operators that can affect 
the usage of BIM in the production stage.  

This thesis resulted in concrete proposals as to how the partnering entrepreneur can 
improve their BIM usage. Proposals as to how Byggdialog can ensure that their 
entrepreneurs are using BIM correct have also been developed. Today the partnering 
entrepreneur uses BIM to visualize the building object. As a suggestion the entrepreneur 
should also use the BIM model while preparing and planning their work and in order to 
calculate material amounts. 

It’s important that the entrepreneur understand how the model can be used and what 
kind of information it contains in order to enable these applications. It’s also important 
that the design phase is carefully executed. Proposals as to how this can be achieved is to 
educate the staff in BIM and how it should be used, that the partnering entrepreneur 
participates in the coordination meetings and that the partnering entrepreneur place 
greater demands on their electrical consultant. 

In order for Byggdialog to ensure that their partnering entrepreneurs are using BIM 
correct they should offer them education about BIM and how it works, make the BIM-
model more user-friendly and place demands on how they want BIM to be used in the 
project specifications.   
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund 

Byggnadsinformationsmodellering, BIM, är ett visualiseringsverktyg som förändrat 
byggsektorn. Definitionen på BIM kan kort förklaras som en virtuell modell av en 
byggnad där all information om byggnaden samlas. Alla inblandade parter i ett 
byggprojekt har tillgång till modellen och kan utifrån den samla eller dela ut information 
som berör byggnaden. Flera byggföretag använder BIM under byggprocessen, men det 
råder delade meningar kring hur BIM egentligen kan användas. För att vara i framkant 
av utvecklingen inom byggsektorn idag är det viktigt att aktörerna använder BIM-
verktyget riktigt (Granroth 2011). 

Byggdialog AB är ett byggföretag vars huvudmål är att vara medverkande 
samarbetspartner i byggprocessens alla delar. Enligt Sundhäll1 deltar företaget från 
projektidé till färdig byggnad och tar gärna rollen som huvudentreprenör under 
genomförandet.  Alla Byggdialogs byggprojekt genomförs i partneringform där kunden, 
brukarna, entreprenörerna och leverantörerna samarbetar för att nå ett gemensamt 
mål. För att stärka partneringprocessen har Byggdialog och deras samarbetspartners 
bland annat börjat använda BIM i byggprojekten. Visionen är att BIM-modellen ska 
utnyttjas av alla entreprenörer och i alla skeden av byggprocessen. Ett problem är att de 
olika aktörerna i projekten har olika erfarenheter av att använda BIM. För att BIM ska 
kunna fungera som arbetsmetod är det viktigt att alla entreprenörer har kunskap om 
hur de bör använda modellen. 

Goodtech är partneringentreprenör i flera av Byggdialogs projekt. Goodtech tar hand om 
hela elinstallationsdelen från projektering till idrifttagning. Två projekt där Byggdialog 
och Goodtech samarbetar är Centralsjukhuset, CSK, i Karlstad och Sannerudsskolan i Kil. 
I dessa projekt tillämpas BIM. 

1.2 Problemformulering 

Hur kan partneringentreprenören förbättra användandet av BIM under 
produktionsskedet? 

För att kunna besvara denna fråga har tre delfrågor formulerats: 

• Hur bör BIM användas i produktionen? 

• Hur använder partneringentreprenören BIM idag? 

• Hur kan användandet av BIM i produktionen förbättras? 

                                                           
1
 Roberth Sundhäll Projektingenjör, samtal den 22 februari 2013 
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1.3 Syfte 

Syftet är att partneringentreprenören ska utöka förståelsen för nyttan med att använda 
BIM i produktionen. Avsikten är också att underlätta användningen av BIM för alla 
partneringentreprenörer med mindre erfarenhet av denna arbetsmetod. 

1.4. Mål 

Målet är att med utgångspunkt från teorier om BIM och Byggdialogs vision ge förslag till 
hur partneringentreprenören kan utveckla sin BIM-användning i produktionen. 

1.5 Avgränsningar 

För att arbetet ska bli mer greppbart kommer en avgränsning till Goodtech och deras 
BIM-användning i produktionen att göras.  
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2. Metod 

För att identifiera problemet skedde i tidigt stadium ett möte med Byggdialog. Där 
förklarade företaget att deras partneringentreprenörer behöver utveckla användandet 
av BIM i produktionen. Byggdialog har en vision kring hur BIM ska användas och för att 
denna vision ska uppnås behöver både Byggdialog och deras partneringentreprenörer 
förbättra användandet, i synnerhet i produktionen. För att utveckla en problemfråga och 
därefter besvara den användes nedanstående metoder: 

2.1 Studiebesök 

För att få en övergripande uppfattning kring hur partneringentreprenören arbetar med 
BIM i produktionen, i dagsläget, gjordes studiebesök i ett tidigt skede. I Karlstad-
regionen har företaget, våren 2013, två projekt där BIM används och där Byggdialog är 
huvudentreprenör; Centralsjukhuset i Karlstad och Sannerudsskolan i Kil. Under 
studiebesöken gjordes informella intervjuer (se 2.3) med ledande montör samt 
projektledare från företaget, med hjälp dessa kunde sedan problemformuleringen 
fastställas. 

2.2 Litteraturstudie 

För att klargöra vad BIM egentligen är samt hur det, teoretiskt sett, bör användas i 
produktionen gjordes en litteraturstudie. Informationen har samlats in från 
facklitteratur, forskningsrapporter och webbsidor. Karlstads universitetsbiblioteks 
sökmotor OneSearch har använts för att söka på artiklar, forskningsrapporter och 
böcker. 

När fakta insamlas från litteratur bör frågor som ska besvaras förberedas. En 
litteraturstudie kräver i regel att fakta söks i flera källor, detta för att olika författare kan 
uppvisa olika resultat kring samma ämne. Den information som fås från 
litteraturstudien ska bearbetas och sammanställas så att den egna 
problemformuleringen står i fokus (Svensson 1987). 

Sökord: BIM, Byggnadsinformationsmodellering, Building Information Modeling, Virtuellt 

byggande 

2.3 Intervjustudie 

2.3.1 Informell forskningsintervju 

För att utveckla en problemfråga gjordes informella intervjuer med projektledare och 
ledande montörer under studiebesöken.   

En informell intervju ses som ett ordinärt samtal mellan forskare och intervjuobjekt. 
Forskaren antecknar det som anses vara viktigt och bygger sedan vidare på det vid 
ytterligare samtal med intervjuobjektet eller vid samtal med ett nytt intervjuobjekt. 
Denna metod kan vara tidskrävande och det finns ingen garanti att det material som fås 
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är användbart. Metoden är begränsad till de erfarenheter som ett förhållandevis litet 
antal personer har, men kan leda till en helt ny kunskap (Krag Jacobsen 1993).  

Den information som de informella intervjuerna gav utgjorde underlag till denna studies 
problemformulering.  

2.3.2 Formell forskningsintervju 

Det finns olika typer av formella intervjuer, den typ som valdes i denna studie var en 
halvstrukturerad forskningsintervju, även kallad kvalitativ forskningsintervju. Den 
information som dessa intervjuer gav blev underlag till resultatet i denna studie. 

Innan intervjuerna ägde rum förbereddes en intervjuguide över de teman och 
övergripande frågor som skulle tas upp med intervjuobjekten. Intervjuguiderna skiljde 
sig något från varandra beroende på vilken yrkeskategori den tillfrågade tillhörde. Syftet 
med en intervjuguide är att se till att alla intervjuobjekt får relevanta och likartade 
frågor som rör studiens problemfråga. De teman och frågor som förbereds behöver inte 
ställas i någon särskild ordningsföljd och det är upp till forskaren att formulera de 
konkreta frågorna till varje intervjuobjekt (Krag Jacobsen 1993).  

De frågor som ställdes var öppna; den svarande får fritt tycka medan forskaren lyssnar 
och kommer med eventuella följdfrågor. Hur intervjun utvecklas beror på de svar 
intervjuobjektet ger (Svensson 1987).  

Denna metod har flera fördelar; den är mindre tidskrävande än informella intervjuer 
och då de frågor som ställs, till de olika intervjuobjekten, liknar varandra är det möjligt 
att i viss grad bearbeta och jämföra intervjuerna med varandra. En annan fördel med 
denna form av intervju är att nya, oförutsedda, aspekter kan uppmärksammas under 
intervjuns gång, jämfört med vid en standardiserad intervju där frågorna är mer strikta 
(Krag Jacobsen 1993). En kvalitativ intervju möjliggör att gå på djupet i en fråga, detta 
innebär att forskaren måste vara lyhörd och kan tillvarata oväntade situationer och svar, 
som eventuellt uppstår. Viktigt är att forskaren når sitt mål; att få svar på de frågor som 
rör studiens problemfråga. Vägen till detta mål varierar från svarande till svarande 
beroende på hur kommunikationen utvecklas mellan forskare och intervjuobjekt 
(Svensson 1987). 

Intervjuobjekten representerar ett antal olika yrkeskategorier som alla kan påverka 
möjligheterna att använda BIM i produktionen: 
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Tabell 1. Lista över intervjuobjekt. 

Yrkeskategori Företag 

Konsult EBAB 

Projektledare Goodtech 

Projektledare Goodtech 

Projektledare Goodtech 

Ledande montör Goodtech 

Ledande montör Goodtech 

Projektingenjör Byggdialog 

BIM-samordnare Plan B 

 

Materialet behandlas konfidentiellt, vilket innebär att namnet på den intervjuade inte 
lämnas ut. Det ska inte gå att identifiera den svarande i den skriftliga redogörelsen.  

Alla intervjuer spelades in med hjälp av en bandspelare. Fördelen med att spela in 
intervjun är att forskaren inte behöver anteckna allt som sägs, utan kan fokusera på det 
intervjuobjektet säger och sedan skriva av intervjun i efterhand. Att intervjun spelas in 
kan dock vara hämmande för vissa personer. Intervjuobjekten kan uttala sig mer 
försiktigt om de vet att de blir inspelade (Ejvegård 2009). 

Innan varje intervju påbörjades fick intervjuobjektet förklarat för sig vad målet och 
syftet med studien var och fick frågan om bandspelare kunde användas. En avspänd 
stämning försökte åstadkommas innan intervjun startade. Det är viktigt för forskaren att 
skapa en god kontakt med intervjuobjektet, så att denna känner sig trygg i situationen. 
Att lyssna uppmärksamt och visa intresse, förståelse och respekt för det som sägs kan få 
intervjuobjektet att öppna sig. Intervjuaren bör uppträda obesvärat och vara klar över 
vad som bör bli besvarat under intervjun (Kvale 1997). 

2.3.3 Analys av intervjuresultat 

Målet med de kvalitativa intervjuerna var att låta de intervjuade besvara denna studies 
problemfråga, enligt deras mening. De tre delfrågorna har legat som grund när resultatet 
från respektive yrkesgrupp har tolkats och presenterats. Den information som berör 
dessa delfrågor och som anses vara av vikt finns att läsa i denna studies resultat. De 
avskrivna intervjuerna kan ses i sin helhet i Bilaga 1. 

Att tolka intervjun kan delas in i tre delar: Del ett handlar om att strukturera 
intervjumaterialet inför analysen, dvs. överföra intervjun från bandspelare till text. 
Nästa steg är att klarlägga materialet. Detta innebär att information som inte berör 
studiens problemfråga elimineras. Det tredje steget handlar om att analysera 
informationen; innebörder i intervjun utvecklas, den intervjuades uppfattningar 
klargörs och forskaren får möjligheten till nya perspektiv i det aktuella ämnet (Kvale 
1997). 
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3. Teori 

3.1 Partnering 

Traditionella entreprenadformer har ofta kritiserats av olika skäl. Byggherren anses ha 
för lite inflytande, de olika aktörerna i byggprojektet har skilda mål och deras insatser i 
projektet är avgränsade till enbart deras egna arbetsuppgifter. Projektets helhet har 
liten betydelse för de olika parterna och kommunikationen mellan dem är dålig. För att 
motverka dessa problem utvecklades en ny samarbetsform; partnering. Partnering 
innebär att alla aktörer har ett gemensamt mål. Genom att ha samma mål förbättras 
samarbetet och kommunikationen mellan de olika parterna. Risken för fel och att viktig 
information går förlorad minskar. Partnering har på senare tid blivit allt vanligare, 
särskilt i stora projekt där samarbetet kan påbörjas i ett tidigt skede (Nordstrand 2008). 

3.2 Vad är BIM? 

Byggnadsinformationsmodellering, BIM, är en virtuell arbetsmetod som har börjat 
användas allt mer i byggbranschen. Att använda BIM som arbetsmetod kräver ett 
fungerande samarbete mellan de olika aktörerna som deltar i byggprojektet. I 
partneringprojekt underlättas möjligheterna att använda BIM, eftersom samverkan och 
öppenhet är två av grundtankarna i partnering. Under ett byggprojekt samarbetar flera 
aktörer, från exempelvis bygg, ventilation och el, mot ett gemensamt mål; att framställa 
en slutprodukt. För att uppnå detta mål ställs stora krav gällande samarbete. Den 
information som delas mellan aktörerna måste vara uppdaterad och hanteras korrekt; 
rätt data till rätt person, i rätt tid. Vid traditionella arbetsmetoder uppstår ofta 
informationsförluster och samordningsmissar så som att 2D ritningar inte blivit 
uppdaterade eller att en entreprenör fått för tidigt eller för sent tillträde i 
arbetsordningen på byggarbetsplatsen. Detta kan leda till att information behöver 
återskapas, förseningar i bygget och i vissa fall byggstopp. Sådant kostar både tid och 
pengar (Gustafsson 2006). 

BIM är en arbetsmetod där information skapas, lagras och utnyttjas på ett systematiskt 
och kvalitetssäkrat sätt. Byggnadsobjektet visualiseras i en 3D-modell som redogör för 
hur objektet ska komma att se ut vid färdigställning. Denna arbetsmetod underlättar 
arbetet för de olika aktörerna i byggprocessen. Modellen redogör för alla installationer 
och byggnadsdelar, vilket leder till att missförstånd mellan de olika parterna undviks 
(Jongeling 2008). Att använda BIM som arbetsmetod innebär att informationen blir 
lättare att förstå och hantera jämfört med att enbart använda 2D-ritningar. BIM syftar 
till att eliminera informationsglappen under byggprocessen (Granroth 2011). 

Vid projekteringsskedet utgår de olika projektörerna i regel från arkitektens modell. De 
projekterar sina delar, exempelvis el eller VVS, med utgångspunkt från arkitektens 3D-
modell. Därefter sammanställer en BIM-samordnare alla ritningar till en gemensam 3D-
modell. I modellen återfinns objekt, så som väggar, dörrar, rör, kabelstegar och 
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inredning. Detta innebär att modellen är objektsbaserad. När information så som areor, 
volym och material länkas till de olika objekten övergår 3D-modellen till en BIM-modell. 
Modellen kan sedan uppdateras, modifieras och hållas aktuell under hela byggnadens 
livscykel. Byggnadselement som väggar, bjälklag, pelare och tak bör innehålla data om 
volym, golv- och väggareor etc. Dessa element ska sedan kunna användas som 
kalkylunderlag vid t.ex. beräkning av investeringskostnader (Granroth 2011). 

Vid uppbyggnaden av en BIM-modell är det av vikt att de olika aktörerna samarbetar 
med varandra.  Stora mängder information behandlas och för att modellen ska bli så 
korrekt som möjligt är det viktigt att aktörerna har god kommunikation. På så vis löses 
eventuella problem snabbt (Granroth 2008).  
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3.3 BIM i produktionen: Byggdialogs vision 

Enligt Sundhäll2 är en BIM-modell är en sammansatt 3D-modell som innehåller 

information från A, K, VVS-, ventilation- och el-projektörernas egna modeller. Den 

sammansatta modellen innehåller alla ritningar och ska ha samma status som 2D-

ritningarna. Exempelvis då alla handlingar är granskningshandlingar är även BIM-

modellen en granskningshandling. BIM som arbetsmetod kan användas genom hela 

byggprocessen, se figur 1. 

 

  

Figur 4. Figuren visar Byggdialogs grundtanke kring hur BIM ska användas i byggprocessens olika delar 

(Byggdialog, 2013). 

Sundhäll2 fortsätter att förklara att en väl genomarbetad modell är ett bra verktyg i 

produktionen. I produktionen kallas 3D - modellen för bygghandlingsmodell. Tanken är 

att bygghandlingsmodellen ska användas som ett hjälpmedel vid arbetsberedning och 

planering. Arbetet bör planeras två veckor framåt i tiden för att undvika eventuella 

problem och hinder i produktionen. Förmännen planerar arbetet tillsammans med 

ledande montörer och med hjälp av modellen. Informationen ska sedan föras vidare till 

yrkesarbetarna. Genom att använda bygghandlingsmodellen i planeringen kan arbetet 

med att se trånga passager och komplicerade montage underlättas. Samarbetet mellan 

de olika yrkesgrupperna hjälps då allt underlag finns i samma modell. 

Bygghandlingsmodellen ska finnas tillgänglig för yrkesarbetarna på arbetsplatsen, detta 

genom att en dator finns på plats eller att surfplattor används. 

                                                           

2 Roberth Sundhäll Projektingenjör, samtal den 19 april 2013 
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3.4 BIM i produktionen: Teorier 

Under produktionen samarbetar ett flertal entreprenörer mot ett gemensamt mål; att 
färdigställa en slutprodukt som lever upp till de krav kunden önskar. Dessutom ska 
slutprodukten överlämnas i rätt tid med rätt kvalitet och inom budgetramarna. 
Projektledaren ska kunna planera och samordna så att rätt resurser finns på rätt plats 
och i rätt tid, exempelvis maskiner, material och personal. En noggrann projektering är 
nödvändigt för att produktionsfasen ska fungera (Jongeling 2008).  
 
Att använda BIM i produktionen ställer krav på projekteringen. Är samgranskningen vid 
BIM-samordningen väl utförd reduceras risken för kollisioner och feltolkningar av 
ritningsmaterialet i produktionen. Risken för produktionsstopp minskar om BIM 
utnyttjas. Även problem som kan uppstå i produktionen p.g.a. den mänskliga faktorn ska 
kunna avhjälpas med BIM. Detta genom att problemområdet finns tydligt visualiserat i 
modellen, det blir då lättare för de olika entreprenörerna att lösa problemet (Jongeling 
2008). 
 
Projekteringsfasen är ofta kort vilket leder till att den inte alltid hinner avslutas innan 
produktionen startar. Ofta löper den parallellt med produktionen vilket gör hela 
processen mer komplicerad. För att kunna starta produktionen krävs noggrann 
planering. Entreprenörer som tidigt behöver tillträde i arbetsordningen i produktionen 
börjar, varefter nästaföljande i arbetsordningen tar vid. Att tillämpa BIM under 
produktionen innebär att samarbetet blir bättre mellan de olika aktörerna på 
arbetsplatsen. Underlaget från projektering i BIM anses vara av mycket högre kvalitet än 
i traditionella fall (Jongeling 2008). 
 
Nedan presenteras hur BIM kan tillämpas i produktionen: 

3.4.1 Visualisering 

En viktig del i ett byggprojekt är att alla inblandade aktörer har en gemensam bild över 
projektet.  

En viktig uppgift är att säkerställa att en gemensam bild 

av projektet finns hos alla berörde parter. I dagsläget  

använder man i många fall 2D-ritningar och beskrivningar  
i text som hjälpmedel vid kommunikation under  

beslutsprocesserna. Aktörerna måste själv ofta tolka 

flera 2D-ritningar inklusive beskrivningar av alternativ för 
att kunna skapa sig en helhetsbild av projektet (Jongeling 2008:12). 

 
När flera aktörer samarbetar i ett byggprojekt används på traditionellt vis enbart 2D-
ritningar. Varje teknikdisciplin projekterar ritningar oberoende av varandra och de 
ritningar som upprättas har olika symboler, linjer, mått etc. Att de inblandade aktörerna 
projekterar på olika sätt kan innebära att de missuppfattar varandra under 
beslutsprocesser. Om t.ex. en kollision mellan flera installationer har uppstått i 
produktionen kanske inte en 2D ritning räcker för att lösa problemet. Det är möjligt att 
flera ritningar, från olika teknikdiscipliner, kan behövas för att samla all den information 
som behövs för att lösa kollisionen (Jongeling 2008). 
 



10 

 

3D-visualiseringar gör det lättare att se och tolka den information som kan genereras 

från 2D-ritningar (se Figur 1). Möjligheten till virtuella promenader i 3D miljöer har stor 
betydelse i projekts tidiga skede. Framförallt är uppfattning att tid sparas vid 
kommunikationen för projektet då modellen är lätt att förstå (Jongeling 2008). 
 

 
Figur 1. Figuren visar hur ett rum på Neonatal, CSK ser ut i BIM-modellen (Byggdialog, 2013). 

 
Figur 2. Figuren visar hur samma rum (Figur 1) kom att se ut i verkligheten (Byggdialog, 2013).  

 

3.4.2 Samordning och kollisionskontroll 

Varje teknikdisciplin projekterar den del de ansvarar för.  När ritningarna är 

färdigprojekterade skickas de till en BIM-samordnare, som ansvarar för att sammanföra 

de olika modellerna till en gemensam 3D-modell. BIM-samordnaren identifierar de 

kollisioner som uppstår, främst med avseende på utrymmesbehov för stomme, 

byggdelar och installationer. Vid ett område där flera entreprenörer delar på en 

begränsad yta är det viktigt att ritningarna stämmer överens och inte kolliderar med 

varandra (Granroth 2011).  
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Figur 3. Figuren visar kollision som uppstått vid projektering av BIM-modellen. (Byggdialog, 2013).  

 
BIM-samordnaren uppmärksammar de kollisioner som uppstår för de inblandade 

aktörerna under så kallade BIM-samordningsmöten. Dessa möten sker under 

projekteringsfasen. Tanken är att alla parter ska få chansen att uttrycka sin åsikt och sitt 

utrymmesbehov, därefter löses kollisionerna gemensamt. Att åtgärda kollisioner är ett 

arbete som pågår under hela projekteringsfasen. Det kan hända att fler kollisioner 

uppstår när projektörerna arbetar med att undvika de som redan upptäckts. Därför är 

det är viktigt att de olika disciplinerna samarbetar och kommunicerar med varandra. En 

god samordning och kollisionskontroll innebär att färre saker behöver ”lösas på plats” 

under produktionsskedet. Fel som upptäcks i projekteringsskedet kostar betydligt 

mindre att åtgärda jämfört med fel som upptäcks i produktionen (Jongeling 2008). 

3.4.3 Mängdavtagning och kalkylkoppling 

Vid projektering i BIM kan mängder genereras ur modellen. Dessa mängder kan sedan 

användas vid inköp av material under produktionsskedet. Att ta mängder ur modellen är 

tidsbesparande och resulterar i ett mer korrekt inköpsunderlag jämfört med vid 

traditionell mängdavtagning. På traditionellt vis används ofta 2D-ritningarna vid 

mängdavtagning. Antalet objekt räknas för hand eller med hjälp av överslagsräkning, 

detta kan leda till felaktiga kalkyler. Om BIM-modellen används minskar tiden för 

mängdavtagning med omkring 50 % (Jongeling 2008).  

Det är möjligt att koppla tidplan till 3D-modellen, modellen kallas då 4D. Om även 

kostnader kopplas till modellen kallas den för 5D-modell (Jongeling 2008).  
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3.4.4 Arbetsberedning och planering 

Vid arbetsberedningen deltar personer som har nära anknytning till de arbetsmoment 
som ska genomföras. Detta är i regel arbetsledaren samt de yrkesarbetare som ingår i 
arbetslaget. Att planera och förbereda arbetsmomenten innan de startar är viktigt för att 
arbetet ska slutföras inom satta tidsramar, med rätt kvalitet, med tillfredställande 
arbetsvillkor för aktörerna och inom kostnadsramarna. Arbetsplanering är ett viktigt 
inslag under produktionstiden och bör vara mycket detaljerad. Enskilda aktiviteter 
analyseras och dokumenteras för vad som skall utföras, hur det ska utföras, med vilket 
material och utrustning. En väl utförd planering resulterar i mindre materialspill, 
mindre störningar i produktionen samt ett arbete med väl avvägd resursinsats (Révai 
2012).  
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av den intervjustudie som gjordes: 

4.1 Elkonsult 

Samarbetet med Goodtech 
Elkonsulten projekterar elstegar, vägguttag, elcentraler etc. i BIM-modellen. Vid 
förstudien till ett ROT-projekt undersöker elkonsulten de förutsättningar som finns, 
exempelvis om något kan sparas, återanvändas eller om det finns befintliga balkar etc. 
som påverkar projekteringen. Ibland stämmer inte de ritningar elkonsulten upprättar 
med verkligheten. Anledningen till detta anses vara tidsbrist samt bristande underlag 
vid ROT-projekt. Det underlag som finns är i regel inte uppritat i 3D, då denna metod är 
förhållandevis ny. Projektets arkitekt ritar om de gamla planritningarna till 3D. Det 
gamla ritningsunderlaget som finns behöver inte alltid återspegla verkligheten, 
ändringar kan ha skett i bygget som inte finns dokumenterat. På grund av tidsbrist följs 
ändå de ritningar som finns och förundersökningar på plats prioriteras i andra hand.  

Elkonsulten fokuserar på det de anser är viktigt att ha med i ritningen och ger 
partneringentreprenören förslag på vad som kan sparas. Sedan är det upp till 
partneringentreprenören att avgöra vad som faktiskt kan återanvändas och vad som 
måste köpas in.  

Goodtech ställer inga konkreta krav gällande informationsinsamlingen innan 
projekteringen eller vad som ska finnas med i BIM-modellen. 

BIM 

Det som ritas i 3D-ritningen är en visualisering som ska fungera som ett hjälpmedel i 
produktionen. Entreprenörerna får även ut 2D-ritningar som är de formella 
bygghandlingarna. Elkonsulten hävdar att om entreprenörerna inte väljer att använda 
3D-modellen är arbetet med modellen till ingen nytta, eftersom det bara är 
projektörerna som sett den.  

Elkonsulten berättar att det är lättare att projektera i projekt där bara 2D-ritningar 
används. Mycket ansvar kan då lämnas till entreprenörerna som i sin tur får lösa mycket 
på plats. När BIM används som arbetsmetod sitter istället flera projektörer från olika 
teknikdiscipliner tillsammans och försöker reda ut de kollisioner som uppstår för att 
undvika LPP-lösningar. Anledningen till att alla kollisioner ska lösas i projekteringen är 
för att produktionsfasen ska bli mer effektiv.  

Elkonsulten möjliggör för elentreprenören att ta mängder ur BIM-modellen istället för 
att räkna för hand. De mängder som fås ur modellen överensstämmer med verkligheten, 
men att det inte är säkert att det stämmer med den budget elentreprenören satt upp. 

I framtiden vill elkonsulten kunna koppla mer information till sina elobjekt, så som 
effekt och fasförskjutning. Då kan bland annat effekt räknas ut automatiskt och 
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felbelastningar kan lättare upptäckas. Detta är för tidskrävande och komplicerat i den 
programvara som används i dagsläget. Det skulle vara möjligt först när en ny 
programvara, exempelvis Revit, börjar användas. 

4.2 Projektledare från Goodtech 

Projektering 

Projektledarna har ett helhetsansvar i produktionen, de ska se till att projektet fungerar. 
Det kan vara allt från att besvara montörernas frågor, till att gå på möten, till att arbeta 
med SundaHus. Projektledarna är även inblandade något i projekteringen, eftersom det 
är de som anlitar projektören. Projektledarna berättar att de inte har några särskilda 
krav på sina projektörer, men säger att de egentligen borde ställa högre krav på 
förstudien. Kraven kan exempelvis vara att projektörerna kontrollerar befintliga mått 
ordentligt samt gör en grundligare utredning kring vad som finns mellan under- och 
övertak, då kollisioner ofta uppstår där. För att projekteringen ska bli korrekt är det 
viktigt att de olika projektörerna samarbetar och att de är ute mer på plats under 
förstudien. 

Kollisioner och BIM-samordningsmöten 

Vid jämförelse av BIM-projekt kontra traditionella byggprojekt anser alla projektledare 
att kollisioner och LPP-lösningar har minskat. Genom att montörerna har modellen 
tillgänglig på plats ställer de inte längre lika många frågor, angående exempelvis höjder. 
Två av projektledarna anser att BIM egentligen är mest användbart för projektörerna. 
De säger att det är bra att i produktionen kunna upptäcka kollisioner, men menar att 
sådana saker redan ska vara lösta i projekteringen; Om projekteringen blir mer 
noggrann ska inte BIM-modellen behöva användas ute på plats. 

Den ena projektledaren arbetar med ett projekt där projekteringsfasen inte hunnit 
starta ordentligt. Därmed har denne inte haft chansen att vara med på några BIM-
samordningsmöten. De två andra projektledarna är däremot inblandade i ett ROT-
projekt där BIM-samordningsmöten skett varannan vecka sedan projekteringsfasen 
började. Projektledarna har blivit inbjudna till dessa samordningsmöten, men de har 
bara hunnit delta på ett möte vardera. Anledningen till detta är främst tidsbrist. De anser 
att projektören klarar sig själv under mötet, men skulle ändå vilja vara delaktiga i dem. 
De tror att entreprenörerna kan komma med många vettiga inlägg under mötena. Den 
ena projektledaren ifrågasätter om BIM verkligen är ekonomiskt försvarbart, då det 
kostar både tid och pengar. Projektledaren förklarar att projekten inte är problemfria 
bara för att BIM används. Det kan exempelvis hända att projektören mätt fel: Den 
entreprenör som är först i arbetsordningen kanske inte reagerar, eller struntar i, att 
exempelvis höjden från installation till undertak är lägre än vad modellen visar. Detta 
leder i sin tur till att underliggande installationer hamnar lägre eller att arbetsutrymmet 
blir trängre i ett försök att vidhålla den bestämda undertakshöjden. Projektledarna 
menar att det inte spelar någon roll vilket program som används om en entreprenör i 
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ledet inte brukar det, då drabbas hela kedjan. Överlag anses samarbetet mellan de olika 
yrkesgrupperna vara bra. 

BIM i produktionen 

I de dagliga arbetsuppgifterna arbetar projektledarna inte med BIM. De gånger de 
använt BIM-modellen har det oftast varit tillsammans med ledande montör som velat 
visa dem på något konkret. En av projektledarna har gått en kurs i hur BIM används men 
hävdar att det är lätt att glömma om programmet inte används på ett tag. De andra 
projektledarna har inte gått någon kurs och tror inte heller att de hade haft någon större 
nytta av det eftersom de inte arbetar ute på plats. Om de behöver använda BIM-
modellen ber de en ledande montör om hjälp. De tror däremot att montörerna tjänar på 
att utbilda sig.  

Enligt projektledarna använder Goodtech främst BIM i produktionen när kabelstegarna 
ska monteras för att undvika kollision mellan stegen och rör eller ventilation. Med BIM-
modellen som hjälp är det lätt att se hur kabelstegen måste dras för att undvika fel. 
Modellen används även för att visualisera hur ett rum ska se ut när alla installationer är 
på plats. En projektledare förklarar att mängder inte tas ur BIM-modellen i dagsläget. 
Istället använder de ett annat program där de kan beräkna mängder och tidplanera. 

Byggdialog ställer inga direkta krav på att Goodtech ska använda BIM. I nuläget är BIM-
modellen ett hjälpmedel som de kan använda om de har ett intresse eller behov. 

Projektledarna använder inte BIM-modellen vid planering av arbetet.  

4.3 Ledande montörer från Goodtech 

BIM i produktionen 

Ledande montör ansvarar för att planera arbetet för de övriga montörerna, beställa 
material, delta i möten och se till att ritningarna stämmer. BIM utnyttjas främst i tidigt 
byggskede för att visualisera helheten, samt vid trånga områden där många 
installationer ska samsas. De ledande montörerna har tillgång till BIM-modellen i sina 
iPads. Det finns även en stationär dator som alla entreprenörer har tillgång till på 
byggarbetsplatsen. 

BIM-modellen används inte vid planering av arbetet. Den ena montören anser att det är 
en bra idé, men menar att det är invant att planera efter 2D-ritningar. Den andra 
montören anser inte att det är aktuellt för elmontörerna att planera arbetet med BIM-
modellen. Detta för att BIM endast kan användas i en liten del av deras produktion, men 
även för att montörerna i regel redan vet vad de ska göra. 

Den ena ledande montören anser att en svaghet i modellen är att det inte går att mäta 
höjder exakt. Denne påpekar även att det är svårt att navigera i modellen. Den andre 
montören menar att mått kan tas ur modellen, då millimeterprecision inte krävs vid 
montering av exempelvis vägguttag och strömbrytare. 
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De ledande montörerna anser att de är för upptagna för att delta i BIM-
samordningsmötena. Den ena montören tror att det vore bra att delta i mötena, medan 
den andra inte anser att det är viktigt då projektörerna närvarar och vet vad 
elentreprenören vill ha. 

4.4 Projektingenjör från Byggdialog 

BIM i produktionen 

I produktionen vill Byggdialog att BIM ska användas vid arbetsberedning och planering, 
kalkylkoppling och visualisering för verksamheten. BIM-modellen ska även fungera som 
en bygghandlingsmodell. En BIM-samordnare lägger in vyer i BIM-modellen, exempelvis 
på olika rum. Detta gör det lättare att navigera i modellen på byggarbetsplatsen. 
Arbetsberedning och planering av arbetet ska utföras med hjälp av 
bygghandlingsmodellen. Problem i produktionen förebyggs genom att visualisera 
verkligheten med hjälp av modellen. 

Yrkesarbetare har uppmärksammat att det ibland uppstår kollisioner i 3D-modellen och 
anser därför att det inte går att arbeta efter den. De väljer hellre att arbeta efter 2D-
ritnigarna. Projektingenjören förklarar att 3D-modellen och 2D-ritningarna egentligen 
kommer från samma ritning. De kollisioner som 3D-modellen visar är egentligen sådana 
som finns i 2D-ritningarna också, men de kan inte visualiseras i 2D. 

Byggdialog ställer i dagsläget inga krav på sina PE att använda BIM i produktionen. Vid 
frågan om Byggdialog erbjuder utbildningar inom BIM svarar projektingenjören att de 
ännu inte gjort det. De planerar att erbjuda yrkesarbetarna utbildning inför nästa 
projekt. 

Projektingenjören förklarar att BIM är ett hjälpmedel i byggprocessen. I grunden är det 
ett bra samarbete som eftersträvas. Resultatet av att använda BIM är att det blir en bra 
samverkan.  

Tidplan, mängdavtagning och kostnadsestimering. 

Byggdialog har i dagsläget inga krav på sina PE gällande koppling av tidplan, 
mängdavtagning eller kostnadsestimering till modellen. Det är inte heller aktuellt att 
ställa krav på detta ännu. Byggdialog vill lägga fokus på att arbetsberedning och 
planering fungerar innan nya tillämpningar introduceras. Det krävs noggrann planering 
för att tidplan ska fungera.  

4.5 BIM-samordnare från Plan B 

Samarbetet med Byggdialog 

BIM-samordnaren jobbar för företaget Plan B, som är anlitat av Byggdialog. Plan B ser en 
stor fördel med att samarbeta med Byggdialog eftersom jobbar med partnering. Det 
finns många delar i en partneringprocess som underlättar användandet av BIM, det finns 
en ambition om att vara öppen och samarbeta med varandra. I projekten ansvarar BIM-
samordnaren för att sammanställa 3D-modeller och utföra kollisionskontroller. 
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Samordnaren har samarbetat med Byggdialog ända sedan företaget valde att börja 
implementera och använda BIM. Byggdialog vill integrera BIM i sina befintliga 
arbetsmetoder, vilket ses som mycket positivt. Samordnaren beskriver sig själv, och Plan 
B, som ett stöd till de företag som vill implementera BIM. Grundsyftet hos Plan B är att 
skapa en större nytta i projekten. På Plan B ses BIM som en metodik- och processfråga 
där tekniken är ett stöd. BIM-samordnaren säger att tekniken är till för att stärka 
arbetsmetoden. Det hjälper inte att en modell ritas i 3D och fylls med information om 
det inte finns någon tanke bakom det. 

BIM i produktionen  

BIM implementeras lättare i projekteringsfasen jämfört med produktionen. Detta beror 
främst på att det generellt finns större kunskap om tekniken i projekteringen. 
Samordnaren tycker att det är tråkigt att fokus läggs på tekniken och tror att det är det 
som hindrar många från att bli involverade. Det är lätt att produktionssidan tappar 
intresse eftersom de kanske inte ser nyttan med BIM då det är ”teknik”, de vill hellre 
vara ute på plats och bygga. BIM-samordnaren förklarar att det inte enbart är 
produktionssidans uppgift att se till att BIM används. Det handlar lika mycket om att 
Byggdialog och Plan B måste göra modellen mer tillgänglig och erbjuda 
produktionssidan mer stöd. Det finns ett stort intresse hos produktion, men den 
tekniska kunskapsnivån är lägre och därför kan de inte ta till sig modellerna. Modellen 
måste anpassas efter användaren för att användaren ska vilja använda modellen. Om 
inte modellen kan brukas i produktionen görs mycket arbete i onödan. I 
projekteringsfasen läggs mycket tid och pengar ned när BIM används som arbetsmetod, 
att inte få ut modellen i produktionen är detsamma som att göra ett ogjort jobb, 
förklarar BIM-samordnaren.  

Ute i produktionen ska modellen fungera som komplement till de vanliga ritningarna. 
Ambitionen är att modellen ska användas i planeringssyfte innan ett arbetsmoment ska 
starta. Den ska också användas för att avgöra i vilken ordning saker ska monteras och 
byggas.  Det är viktigt att de handlingar som kommer ut i produktionen stämmer och om 
projektörerna anser att något ”löses på plats” är det bra om entreprenörerna är 
medvetna om detta innan produktionen startar. Därför är det viktigt att 
entreprenörerna är med på samordningsmötena i projekteringsfasen. Om 
projekteringen vill att något ska lösas på plats har entreprenören chansen att förbereda 
sig på detta, eller hjälpa till att komma fram till ett bättre lösningsförslag. Ibland kan 
projektören tro att något kan lösas på plats, men sedan visar det sig att den lösningen 
kan ha konsekvenser för ett helt våningsplan. Om sådana problem uppmärksammas 
redan i projekteringen blir det betydligt mindre kostsamt, jämfört med om det upptäcks 
i produktionen, förklarar BIM-samordnaren.  

BIM-samordnaren anser att entreprenörerna bör titta på vad som finns i modellen, inte 
bara använda den som en ritning. Alla entreprenörer bör nyttja modellen tillsammans 
och använda den som ett planeringsverktyg. Eftersom modellen visar alla 
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entreprenörers installationer och byggobjekt kan entreprenörerna bl. a planera hur de 
ska förhålla sig till varandra.  

Utbildning och krav 

Plan B har gärna utbildningar för dem som jobbar i produktionen, men det är upp till 
kunden, i detta fall Byggdialog, att avgöra om de kan lägga tid och pengar på det. Plan B 
föreslår att produktionen får utbildning. För att produktionssidan ska kunna ta till sig 
modellen gäller det att de får en högre kunskapsnivå, men också att Plan B och 
Byggdialog gör modellen mer lättförståelig, säger BIM-samordnaren. När det talas om 
BIM finns ofta höga tankar om att all information ska finnas i modellen. Samordnaren 
tycker att det är en bra tanke, men menar att mottagaren då måste förstå vilken 
informations som finns i modellen, ha intresse av att hämta ut information ur modellen 
samt förstå hur informationen hämtas. Utbildning är viktigt för att säkerställa att 
mottagaren kan ta del av informationen. BIM-samordnaren berättar att Plan B hela tiden 
försöker utveckla modellerna så att de blir mer lätthanterliga, men säger att det är svårt 
att veta var kunskapsnivån ligger i produktionen. Samordnaren har sällan kontakt med 
produktionssidan och vid de tillfällen det sker är det svårt för produktionen att säga vad 
som kan bli bättre i modellen, eftersom de inte vet vad de kan få. Samordnaren tror att 
om de kan anordna några utbildningstillfällen för att höja kunskapsnivån, bara hos 
några få individer, kan det räcka. Om några ute i produktionen ser en nytta med att 
använda BIM-modellerna sprider sig kunskapen snabbt. Det tar längre tid att lära sig 
något nytt jämfört med att arbeta med den metod som alltid används. Det är viktigt att 
varje enskild person ser nyttan med att använda modellerna. 

BIM-samordnaren tror att fler partneringentreprenörer kommer börja använda BIM om 
Byggdialog, i förfrågningsunderlaget, ställer krav på att det ska användas i 
produktionen. Det skapar förhoppningsvis en förståelse hos de anställda om att de 
måste höja nivån för att få jobb i framtiden, säger samordnaren.  Sedan finns det inga 
garantier, det måste finnas ett intresse och en egennytta hos varje enskild person för att 
de ska vilja byta arbetsmetod.  
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5. Analys 

5.1 Hur BIM bör användas i produktionen 

Utifrån den teori som presenterats samt resultatet av intervjustudien har förslag på hur 
BIM bör användas i produktionen tagits fram: 

• Visualisering – Att använda BIM-modellen ger en lättare förståelse för hur 
objektet ska komma att se ut vid färdigställning. Modellen visar tydligt hur 
exempelvis installationerna förhåller sig till varandra. 

• Arbetsberedning och planering av arbetet – Yrkesgrupperna kan med fördel 
planera sina arbetsmoment med hjälp av BIM-modellen. Förslagsvis bör alla 
entreprenörer träffas och planera arbetsordning med hjälp av 3D – modellen. 

• Mängdavtagning ur modellen – Att kunna ta mängder ur modellen är 
tidsbesparande. 

• Kalkylkoppling – Att koppla kostnader och tid till modellen förtydligar de 
budget- och tidsramar som måste hållas. Enligt Byggdialog är det inte aktuellt för 
deras parnteringentreprenörer att koppla detta till modellen ännu. 

 

5.2 Hur partneringentreprenören använder BIM idag 

I dagsläget använder partneringentreprenören BIM främst för att visualisera trängre 
områden, där kollisioner mellan de olika installationerna lätt uppstår. Modellen används 
också för att visualisera helheten, hur exempelvis ett rum ska komma att se ut. Om något 
är svårt att tyda i 2D-ritningarna kan BIM-modellen användas för att klargöra detta. 

 

5.3 Förslag till hur användandet av BIM i produktionen kan förbättras  

Idag använder partneringentreprenören BIM-modellen för att visualisera verkligheten. 
Förslag till ytterligare tillämpningar av modellen är: 

• Arbetsberedning och planering 

• Mängdavtagning 

BIM-modellen ska användas som ett komplement till 2D-ritningarna, inte ersätta dem. 
Modellen bör användas för att planera arbetsmoment samt de olika entreprenörernas 
arbetsordning.  

Enligt elkonsulten är det möjligt att använda BIM-modellen som underlag för 
mängdavtagning, förutsatt att modellen är korrekt. 
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5.4 Hur kan detta uppnås? 

För att möjliggöra detta är det viktigt att entreprenörerna vet hur modellen ska 
användas, vilken information som finns samt hur information tas från modellen. Det är 
även viktigt att modellen är noggrant projekterad.  

För att partneringentreprenören ska kunna bruka BIM i produktionen behövs: 

• Utbildning – Krävs för att yrkesarbetarna ska kunna navigera i modellen, men 
även för att partneringentreprenörens övriga personal ska förstå nyttan med att 
använda BIM som arbetsmetod. 

• Deltagande i BIM-samordningsmöten – Om entreprenörerna är med och deltar 
i samordningsmötena förebyggs att problem och kollisioner i produktionen 
uppstår. 

• Specificera krav för förstudien – För att BIM-modellen ska bli mer korrekt bör 
partneringentreprenören specificera vad de vill få ut av elkonsultens förstudie. 
På så vis kan elkonsulten lägga fokus på det partneringentreprenören anser är 
viktigast. PEn kan även ställa krav på att få underlag till mängdavtagning ur BIM-
modellen. 

Byggdialog upplever att flera av deras PE måste förbättra användandet av BIM i 
produktionen. Utifrån teori och intervjuresultat har tre förslag på hur Byggdialog kan 
säkerställa att BIM utnyttjas korrekt av deras PE tagits fram: 

• Erbjuda utbildningstillfällen - För att yrkesarbetarna ska kunna navigera i 
modellen, men även för att entreprenörerna ska förstå nyttan med att använda 
BIM som arbetsmetod 

• Anpassa BIM-modellen efter användaren – Modellen ska vara lätt att förstå 
och navigera i för yrkesarbetarna ute i produktionen. 

• Krav i förfrågningsunderlaget – För att säkerställa att BIM utnyttjas på det sätt 
Byggdialog önskar kan de ställa krav på BIM-användningen i 
förfrågningsunderlaget. Tanken är att kraven ska fungera som en försäkring för 
Byggdialog. Om partneringentreprenörerna redan erhåller en utbildning inom 
BIM kommer inte dessa krav påverka deras möjligheter att bli upphandlade. 
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6. Diskussion 

6.1 Om resultatet 

Om BIM ska fungera i produktionen är det viktigt att projekteringen är noggrant utförd. 
Vid ROT-projekt bör inte projektörerna enbart utnyttja gamla 2D-ritningar, utan också 
besöka den framtida byggarbetsplatsen. Befintliga höjder, mått och byggobjekt måste 
beaktas vid uppbyggandet av 3D-modellen. Anledningen till att dessa platsbesök 
prioriteras i andra hand är tidsbrist. Om projekteringen förlängdes eller om 
projektörerna, från de olika teknikdisciplinerna, delade på arbetet med att besöka 
byggplatsen skulle förstudien kunna bli mer korrekt. Exempelvis kan projektörerna 
upprätta en checklista, där alla kan specificera vad som behöver undersökas, och sedan 
turas de om att besöka platsen. Entreprenörerna bör i sin tur specificera vad de vill ha ut 
av projektörernas förstudie och sedan ställa krav på dem utefter det. Enligt elkonsulten 
behöver Revit användas för att ännu mer information ska kunna kopplas till objekten i 
BIM-modellen. Om entreprenörerna är intresserade av detta kan de ställa krav på att 
Revit ska användas under projekteringen. 

För att säkerställa att BIM-modellen är korrekt och rättvisande i produktionen bör 
entreprenörerna delta i BIM-samordningsmötena. Det är även viktigt att avgöra vem 
som är mest lämpad att delta i dessa möten. Hos Goodtech deltar projektledarna, men 
deras arbetsuppgifter kräver inte att BIM används i någon större utsträckning. Istället 
bör de ledande montörerna delta i mötena, de använder BIM-modellen i sitt dagliga 
arbete och kan därför ha mer förståelse och respons att ge. Vid intervjuerna framkom 
det att några anställda hos Goodtech inte anser att de behöver delta i mötena eftersom 
projektören vet vad som behövs. Det är viktigt att de förstår varför de bör vara 
delaktiga; Tanken är inte att entreprenörerna ska säga hur de vill ha en installation, utan 
de ska komma med sina synpunkter vid exempelvis projektering av trånga utrymmen 
och vid kollisioner.  

Vid intervjuerna med projektledarna sade en projektledare att BIM inte skulle behöva 
användas i produktionen om projekteringen var korrekt. Detta påvisar att det råder 
missuppfattningar kring vad BIM är och hur det ska användas. Tanken är inte att 
modellen enbart ska användas för att upptäcka och undvika kollisioner. Modellen kan 
tillämpas på flera sätt i produktionen, främst vid planering och arbetsberedning. För att 
projektledare och yrkesarbetare ska förstå nyttan med BIM behövs utbildning. 
Utbildningen bör inte enbart handla om att navigera i modellen, utan också ge 
information om BIM som arbetsmetod. Alla inblandade behöver förstå nyttan med BIM 
för att känna motivation till att arbeta med det. Förhoppningen är att denna rapport ska 
lyfta fram de fördelar som finns med att använda BIM. 

Något som de ledande montörerna anser saknas i BIM-modellen är möjligheten att ta ut 
exakta mått. Det går att ta fram ungefärliga mått, vilket en av de ledande montörerna 
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ansåg var tillräckligt. Att det inte går att ta ut korrekta mått kan får yrkesarbetarna att 
tvivla på BIM-modellens tillförlitlighet. Detta kan inte Byggdialog eller BIM-
samordnaren påverka, utan det är upp till programleverantören att skapa en bättre 
måttsättningsfunktion.  

Att ställa krav på BIM användningen i förfrågningsunderlaget är ett av de förslag som 
tagits fram i denna studie. Det är viktigt att poängtera att tanken är att dessa krav ska 
införas när partneringentreprenörerna redan har utbildning inom BIM. Kraven kommer 
då inte riskera deras möjligheter att bli upphandlade. Meningen med kraven är att 
Byggdialog ska se det som en försäkring på att BIM används på det sätt de önskar. Att 
ställa krav i förfrågningsunderlaget är inte aktuellt i dagsläget, men inom ett par år när 
de flesta PE arbetar med BIM kan det vara läge att införa krav på användningen.  

I detta examensarbete har endast några tillämpningar av BIM i produktionen lyfts fram. 
De tillämpningar som beskrivits är de som Byggdialog anser vara aktuella att genomföra 
idag. Det är viktigt att poängtera att BIM hela tiden utvecklas och att nya tillämpningar 
kring hur BIM kan användas uppkommer allteftersom. 

Detta examensarbete är riktat mot Goodtech, men förhoppningen är det kommer att 
vara till nytta och hjälp för alla Byggdialogs partneringentreprenörer.  

6.2 Om arbetet 

De metoder som användes för att samla information var litteraturstudie, studiebesök 
och formella intervjuer. Metodvalet anses ha varit bra, den information som framkom 
har varit relevant för studiens syfte och mål. Den litteratur och de artiklar som ansågs 
vara lämpliga att använda till denna studie var förhållandevis begränsad, dock ses 
källorna som trovärdiga och de överensstämde med varandra.  

Vid studiebesöken gjordes informella intervjuer. Under dessa framkom nyttig 
information som användes vid framtagningen av problemformuleringen, men som sedan 
inte återgavs vid de formella intervjuerna. Orsaker till att en del information uteblev kan 
vara att de intervjuade upplevde situationen som konstlad vid de formella intervjuerna, 
vilket resulterade i återhållsamhet vid svaren på frågorna.  

Under de formella intervjuerna framkom relevant information och de personer som 
intervjuades ansågs vara väsentliga för studien.  Den elkonsult som intervjuades 
arbetade med CSK, att intervjua elkonsulten på Sannerudsskolan hade kunnat bredda 
resultatet.  Anledningen till att endast en elkonsult intervjuades var tidsbrist.  

Att utföra intervjuer är relativt komplicerat och det finns ett flertal faktorer som kan ha 
påverkat resultatet av de intervjuer som gjordes: De formella intervjuerna spelades in, 
vilket kan ha påverkat öppenheten hos de utfrågade. Att bli intervjuad ensam av två 
frågeställare kan även ha påverkat situationen och därmed svaren. Nervositet och stress 
är två faktorer som kan utlösas vid formella intervjuer. Vid ett intervjutillfälle 
intervjuades två personer samtidigt, vilket kan ha påverkat deras öppenhet. Att 
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frågeställarna var något nervösa och ovana kan även det ha påverkat de svarande. Innan 
intervjuerna startade blev intervjuobjekten informerade om vad studien gick ut på, samt 
att den kunskap intervjuobjekten hade i ämnet var till stor hjälp för studien, oavsett hur 
de själva upplevde sina kunskaper inom ämnet. Frågeställarna försökte vara 
avslappande se till så att intervjun inte upplevdes som konstlad. Ordet intervju kan i sig 
upplevas som obehagligt, vilket försökte användas i så liten utsträckning som möjligt. 
Trots detta var flera av intervjuobjekten något återhållna.  

Vid analysen av intervjuresultaten kan misstolkningar ha uppstått. Frågeställarna kan ha 
formulerat frågorna otydligt vilket kunnat leda till att intevjuobjekten missuppfattat 
frågan och därmed uttryckt sig fel och egentligen menat något annat. Tonart och det 
sammanhang frågorna ställdes i kan också påverka svaren. Även sådant som inte märks 
vid inspelningen, så som frågeställarnas minspel och kroppsspråk, kan inverka på 
svaren.  

6.3 Förslag till fortsatta studier 

Ett förslag till fortsatta studier är att studera andra partneringentreprenörer och hur de 
använder BIM i produktionen. Alla PE har olika förutsättningar och det kan finnas 
skillnader i den befitnliga användningen av BIM. Partneringentreprenörerna  kan även 
ha olika möjligheter att utveckla BIM-användingen.  

En observationsstudie var planerad under denna studie, men partneringentreprenören 
hade inget pågående BIM-projekt, vilket ledde till att observationsstudien fick ställas in. 
Att utföra en observationsstudie, kring hur BIM används i produktionen, kan leda till ett 
annorlunda slutresultatet jämfört med denna studies resultat. Vid observationer 
kommer ny kunskap fram, vid intervjuer bekräftas det som forskaren redan vet.  

6.4 Hållbar utveckling 

Att utnyttja BIM minskar risken för byggfel och materialspill. Byggfel undviks bl. a 
eftersom byggobjektet visualiseras i 3D. Mindre byggfel leder till mindre kostnader. De 
mängder som tas ur modellen är korrekta, förutsatt att modellen stämmer, och leder till 
att rätt materialmängder kan beställas. I traditionella projekt kan mängdberäkningar 
ibland vara något missvisande då exempelvis uppskattningar och överslagsräkning 
används som beräkningsmetod. För en hållbar utveckling inom byggsektorn är det 
viktigt att minska materialspill och kostnader. 

BIM minskar även byggtiden. Inom byggsektorn är energiåtgången hög, inte minst i 
produktionsskedet. Om byggtiden minskar så minskas även energiåtgången. 

Inom hållbar utveckling ingår även hållbar arbetsmiljö. Det är viktigt att vid 
projekteringen se till att yrkesarbetarna kan utföra arbetet utan att arbetsmiljön 
påverkas. Detta kan exempelvis innebära att monteringsutrymmen måste vara 
tillräckligt stora för att undvika att yrkesarbetaren måste stå i obekväm arbetsställning. 
Om BIM används i projekteringen kan eventuella utrymmen där arbetsmiljön är 
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bristande undvikas. Detta tack vare att byggobjektet visas i 3D. 
 
I detta examensarbete har förslag till hur användandet av BIM kan förbättras. De förslag 
som tagits fram bidrar indirekt till hållbar utveckling, eftersom de leder till att BIM 
används mer. 
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7. Slutsats 

Problemformuleringen i detta examensarbete anses vara besvarad och målet ses som 
uppfyllt. Konkreta förslag till hur BIM-användningen kan förbättras i produktionen har 
tagits fram. Om syftet uppnåtts är i nuläget svårt att fastställa, men förhoppningen är att 
detta examensarbete ska hjälpa Byggdialogs partneringentreprenörer att se nyttan med 
BIM. Detta kan antingen ske genom att de läser denna rapport eller genom att de 
involveras i de förslag och tillämpningar som detta examensarbete resulterat i.  
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Bilaga 1: Intervju med projektledare 

Projektledare 1 

1. Hur använder ni BIM? 

 

Det som vi använder det mest till är när vi sätter kabelstegarna för att undvika 
kollision mellan ventilation, rör och oss. Det är där vi kan tjäna tid. Vi kanske måste 
gå ned med kabelstegen och sedan upp tillbaka för att undvika kollision. Och sedan 
är det ju även intressant att kunna se resultatet hur det ska se ut i ett färdigt rum. 
Där har vi också en bra nytta utav det.  
 
2. Kan ni ta mängder i BIM? 

 

Nej. Det har vi ingenting. När vi räknar på jobb har vi ett kalkylprogram. Där får vi ut 
mängder och hur lång tid det tar. 
 
3. Var har blivit bättre respektive sämre i arbetet när ni använd BIM jämfört 

med traditionella arbetssätt? 

 

Det som är bättre är ju att vi kan undvika kollision, att vi kan se det färdiga rummet 
hur det blir.  

 
– Om det blir kollision, hur löser ni det? 

 

Då går vi via Nina som löser detta med alla yrkesgrupper, för hon är ju 
installationssamordnare. Sen får de rita in i BIM hur det i verkligheten ska bli. 
 

– Vad har blivit sämre efter att BIM har introducerats? 

 

Jag kan inte påtala något som blivit sämre utav det, det kan jag inte säga att 
det blivit. Nu ska ju alla yrkesgrupper rita ut höjder, konsulterna, på allting. 
Nu ska de ju lösa alla kollisioner innan de händer, än som förut. Men det 
kommer en del kollisioner ändå. Någonting blir det alltid men inte i den 
utsträckning som vi haft förut.  
 

– Har skillnaden blivit stor kollisionsmässigt? 

 

Ja, om du säger ett projekt där konsulterna sitter var för sig och ritar. Pratar 
inte de med varandra. Då kan du ju tänka att de går sin väg, så blir det. 
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– Hur är skillnaden mellan att använda BIM i nybyggnadsprojekt och ROT 

renovering? 

 

ROT är ju sämre, det är mycket sämre. Nytt är ju alltid nytt. 
 

4. Ställer byggdialog några krav på er gällande BIM-användningen? 

 

Nej, det gör de inte, BIM är bara ett hjälpmedel vi har. 
 
5. Ställer ni några krav på era konsulter gällande BIM? 

 

Nej, det vet jag inte hur du kan göra. Visst, vi vill ju ha ritningar som stämmer. 
Stämmer det inte så får de höra det från oss. 

 

6. Har ni fått gå någon kurs om BIM? 

 

Vi gick en kurs med BIM-samordnaren från Plan B. Jag och ledande montör gick 
kursen. Det var en gång i höstas, men är man inte inne i programmet på ett tag så 
glömmer man bort.  

 

7. Använder ni BIM när ni planerar i produktionen? 

 

Nej, det gör vi inte. Vi har det mer för att kolla hur vi kan gå fram. Men just för 
planering så har vi det inte. Det blir lite ont om tid. Med partnering, så är 
verksamheten med hela tiden och har synpunkter. Förhoppningsvis när besiktningen 
är gjord så har de färdiga lokaler som är bra. Verksamheten har ju tillgång till BIM, så 
de kan ju studera hur klassrummet som ”jag skall ha” (pratar som tredje person) se 
ut. Så var och en studerar och har synpunkter. 

Projektledare 2 och 3 

Denna intervju gjordes med två projektledare samtidigt, i intervjun kallas dessa P1 och 
P2. 

1. Hur ser era arbetsuppgifter ut? 

P1: Vi försöker sy ihop så att det är rätt antal folk på rätt ställe. Håller även koll på 
vad vi skall göra och vidareförmedlar detta. Det är mycket detta det handlar om. 
P2 flikar in: Det är mycket frågor i projektet som måste tas upp, gå på projektmöten. 
P1: Sedan är vi delvis även iblandade i projekteringen eftersom vi anlitar 
projektören. 
P2: Det är vi som äger projektören. 
P1: Det är det som är helheten, vi är inblandade i det mesta, i allt egentligen. 
P2: Det dyker upp många frågor i produktionen när montörerna arbetar och då är 
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det vi som får ta tag i dem. 
P1: Sedan är det Sunda hus och navet som tar viss tid. 

3. Hur använder ni BIM i produktionen? 

P1: Jag använder inte BIM så mycket utan det är mer när någon montör använder 
BIM som jag blir inblandad annars är det i stort sett obefintligt. 
P2: Nej, vi kommer inte i kontakt med det. Datorn har stått uppe på våning två och 
ledande montör har stått och använd den datorn. Jag tror han har använt den väldigt 
mycket. 

4. Vid jämförelse mellan BIM projekt och konventionella byggprojekt, har 

något fungerat bättre eller sämre? 

P1: För vår del tror jag det inte har spelat någon större skillnad utan jag tror det är 
mest för de som projekterar som det är nyttigt. Det är klart att det kan vara bra när 
det är ”krockar” men samtidigt ska sådant vara löst till projektet. För då ska vi kunna 
följa våra ritningar som de är men så funkar det tyvärr inte riktigt eftersom det 
dyker upp krockar ändå. För det känns just som mera ett verktyg för att kolla 
kollisioner. Sen är det bra att kunna gå in och kolla höjder. Men om det gör en bättre 
projektering så tycker jag inte vi ska behöva BIM så mycket ute i fält, egentligen. 

5. Har det blivit mindre med ”problem som måste lösas på plats” med 

användning av BIM? 

P1 och P2: Det blir mindre frågor när man kan använda ”paddan” och titta där, när 
man är osäker på någonting. Självklart så finns det en viss användning på det viset. 
För då litar de på tekniken istället för att vara osäkra på t.ex. vilken höjd så kan man 
direkt kolla, vilket är bra. 

6. Ställer ni några krav på er projektering konsult? 

P1: Ibland är vi med ute, men vi kanske är lite dåliga på att kolla verkligheten. Så där 
är kraven nog dåliga ibland. 
P2: Många gånger har vi inte tid att vara med i det heller. Vi har så mycket med 
projektet och killarna här, att få det att driva och rulla. Så när EBAB och 
projektörerna är ute då är de i ett projekt som vi kommer till längre fram. 
P1: Det vi kan ställa hårdare krav på är att de är mer utförligare med att de tittar på 
höjder och tittar på ovan/undertak. Det är mer att ställa krav på att de ska göra det. 
Men om vi ska vara med det vet jag inte. 
P2: Det är ju så att vi har anlitat dem och de går under oss, och vi förlitar oss mycket 
på, kräver att de ska fixa det. Vi känner också att vi inte kan gå och dadda dem heller 
utan de får fixa det. 
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7. Vet ni något som har krånglat? 

P1: Det är väl ifrån grunden när de utgår ifrån A-modellen, redan där det kan fela 
ibland på mått. Som det var på Neonatal t.ex. med kassetterna var felmätta och det är 
ju ganska väsentligt. De här balkarna i taket som det var fel mätt på och då felar det 
sedan hela vägen. Det är väl att de bör samarbeta mera kanske från första början, alla 
projektörerna. 
P2: Ja, desto mer tid de lägger på projekteringen desto bättre är det, att de sitter med 
varandra. Inte sitter på ett håll och ritar och sedan försöka få ihop det. Då kan det bli 
hursomhelst. 
P3: Det kommer bli intressant nu för hus 4 kör de BIM tror jag. Där är det ganska lågt 
i tak och där kommer det upp till bevis tror jag. Det är tanke på att de ska byta 
ventilation då. Det kommer bli intressant. 

8. Har ni planeringsmöten tillsammans med andra installatörer? 

P1: Vi har teknikmöten. Där tekniska frågor tas upp som kommer löpande. Möten 
var fjortonden dag. Sen om det är något speciellt så bokas möten om det skulle vara 
något. Sedan har vi naturligtvis nära kontakt när vi sitter så nära varandra. Sen löses 
mycket på plats ändå. 

9. Ställer Byggdialog några krav på er? 

P1 & P2: Nej, det tycker jag inte. Inga speciella krav så. Nej, det har inte varit på 
något vis. Det finns tillgängligt, den nivån är det väl. För vår del i alla fall. Sedan vet 
jag inte om projektörerna har fått veta någon den vägen, det kan ju hända. Men vi har 
inte hört något. 

10. Tycker ni att samordningsmötena för BIM har varit bra? 

P1: Jag har bara varit på ett möte, det har inte funnits tid till att vara med på dem. 
Men oftast så klarar de sig själva där också. Men samtidigt kan man önska att man 
kunnat vara lite mera delaktig i dem också. För att det finns mycket inlägg en annan 
kan göra också, som de inte tänker på. Men det tar så fruktansvärt mycket tid också. 
Jag har alltid ställt mig frågan, visst det är ett bra system men frågan är om det är 
ekonomiskt försvarbart? För det kostar gruvligt mycket pengar det här med tanke på 
all tid som läggs ned, om det är verkligen är värt detta i slutändan. För det är ju inte 
problemfritt bara för att det är BIM. Det är snarare många gånger kan vara tvärsom 
istället, att alla förlitar sig på just sin del när de är ute och kollar på det, på fält om 
man säger så. Och så blir det att alla gör så, och så blir det krockar ändå. Det är lite 
konstigt att de har det programmet att det kan bli krockar. Det tycker jag är märkligt 
faktiskt. 
P2: Det viktigaste är ju att gå igenom hur undertaken ser ut. Rätt som det är så kan 
det ju vara något hinder som inte uppmärksammats där, att det byggts efteråt, en 
balk eller någonting. Då blir det en störning, en förskjutning direkt där då. Eller hur? 
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P1: Jo, det blir det. 
P2: Då blir det liksom lite hönsgård, då ska alla börja just i det området och se hur vi 
ska lösa det. 
P1: Det var ett praktexempel på 55, plan 5. Där hade de BIM också. Där blev det 
superfel. När de lägger sprinklermatningen under ventilation och sedan under 
ventilation ligger vår kabelstege.  
P2: Jajamän. 
P1: Nej, men liksom det handlar ju om ett sådant här utrymme (illustrerar med 
händerna) som försvinner på grund av att sprinklern la sig för långt ut och så 
kommer det en stor trumma under, annars hade de fått upp den en bit till och då 
hade det varit jättemycket utrymme under. Det tycker jag är ett väldigt enkelt fel att 
missa med hjälp ut av BIM. 
P2: Men hur såg det ut i BIM? 
P1: Måttenligt så sitter de rätt. 
P2: Då sitter de där från måtten, då är det ju redan där. Att projektören i mot BIM är 
fel, skjut in sprinklerrören. Får inte lägga de i mitten för det stör ju, i vägen alltihop. 
P1: Det är en tydlig grej tycker man, det är ju inga smågrejer. Sedan blir det ju fel 
hela vägen när inte ventilation säger till innan de sätter upp trummorna. De borde 
också reagera att vad lågt det blir här.  
P2: Det gäller ju hela vägen att alla tar sitt ansvar och monterar sin del på ett smidigt 
sätt, så att inte fläktmontören tycker att trumman ska sitta där men ”jag får stå i en 
så konstig vinkel och jobba att jag skjuter ut den och sätter den lite längre ut”. Det 
gäller ju att de har respekt för måttgivningen också. Att de håller den. Men det kan 
nog vara så att många yrkesgrupper genar litegrann. ”Jag ser på ritningen att de ska 
sitta där men jag skjuter den lite längre för då blir det lättare för mig att jobba”. 
P1: Och inte inser vad de kan dra med sig. 

11. Överlag, med användingen av BIM, har respekten ökat mellan 

yrkesgrupperna? 

P1 & P2: Ja, kanske. 
P1: Ja, om man har satt grejerna rätt och har det på pränt. Om någon satt fel så kan 
man se att så skulle det inte ha varit. Det kan man då kolla, så slipper det bli tjafs om 
vem som gjort fel. Då blir det ganska tydligt… 
P2: Ja, vem som fuskat… 
P1: ..och så länge det stämmer i BIM naturligtvis. Annars kan det bli svårt. Men 
samarbetet är generellt bra. 
P2: Vi har hållit på så länge och yrkesgrupperna känner varandra så det är ganska 
lätt att säga till varandra. 
P1: Det är väldigt bra. Det är väl det att det är rent generellt för kort tid, att vissa 
saker sker för fort. Men så är det ju, alla vet ju om att det är korta byggtider och det 
är väl därför det blir lite fel i projekteringen ibland också. Men de vill väl också ha 
mera tid till att projektera. Men det brukar sluta ganska bra ändå och det är väl lite 
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så att alla är medvetna om att det löser sig i slutändan, och det gör ju det till 99 %. 
Och tiderna hålls brukar inte vara några problem. 

12. Har ni fått gå någon kurs i BIM? 

P1 & P2: Nej. 

13. Hur gick det till när ni började använda BIM? 

P2: Det fanns bara en dator stående uppe på ”tvåan”. Det var det första när vi 
började använda. Men det var ju ledande montör som använde den där. Han visste 
att det stod en dator där och att det var ett 3D-program och började använda den. 
Han var den som använde den väldigt flitigt. 
P1: Det har varit så att BIM har dykt upp på vissa möten men inte så att vi suttit med 
det själva. Det få gånger man använd det så har man frågat sig fram.  

14. Tror ni det att det hade varit bra att få en kurs i BIM? 

P1: Jag känner inte att jag har så stor nytta, utan det är mer för montörerna. Behöver 
jag det så talar jag med ledande montör. Det är alltid så att är det någonting så är det 
med ledande montör och han kan detta. 
P2: Ledande montörerna är ju något mera, de är ett stöd för de andra killarna på 
avdelningen. Det är deras jobb att lösa problem med BIM, och fixar inte de det så får 
de komma till oss eller om vi kan föra det vidare. 
P1: Ja det måste vi, om det är beslut vi inte kan ta själva 
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Bilaga 2: Intervju med ledande montör 

Ledande montör 1 

1. Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 
 

Ja, jag är ledande montör. Så jag går på möten, lagbasmöten. Samordnar med de 
andra yrkesgrupperna och ser till att mina yrkesarbetare har något att göra. Jag 
vidarebefordrar information till dem så att de vet vad som händer och sker och så 
planerar jag deras arbete så de är och jobbar där det behövs. Sen försöker jag jobba 
själv också givetvis, så gott det går.  

2. Hur började ni använda BIM? 
 

Jag var med från början, på startmötet Frykenstrandsskolan innan det ens var 
klubbat att det skulle bli något bygge. Redan där fick jag se en 3D-modell på det och 
visste att det skulle bli så. Vi använder BIM-modellen i både dator och Ipad. 

3. Hur använder ni BIM idag? 
 

Det är mest i början, i startskedet. När byggnaden är som ett tomt skal så kan man gå 
in och titta och se vart väggarna ska var det kommer rörstråk så att det inte krockar 
någonstans. Framförallt är elstegen viktigt, den sätter man ju oftast först. Nu har vi ju 
givetvis ritningar på stegarna, men det är ju väldigt bra att kunna gå in och kolla i 
detalj på vissa ställen där det är väldigt trångt. Det används är mest i början, som 
sagt. Vissa tycker det är det svårt att se hur det kommer att se ut i verkligheten när 
de bara ser på 2D-ritningar. Om man bara har 2D-ritningar och ingen 3D-modell så 
är det svårt att föreställa sig. Då är det väldigt bra att ha modellen, för att se 
verkligheten, hur det kommer att se ut. Vi uppdaterar våra Ipads med den aktuella 
BIM-modellen då och då. Den tar vi från pärmen, eller Navet som det också kallas. 
Där finns alla dokument som rör bygget. 

4. Har du, eller någon annan i företaget, blivit erbjuden att vara med i 
projekteringen vid BIM-samordningsmöten? 
 

Nej, vi arbetar inte riktigt som de andra yrkesgrupperna här på bygget. Lagbaserna 
från Vent och Rör är ju på de flesta mötena som är här, projekteringsmöten och så. 
Men jag är bara på lagbasmötena så tar min projektledare resten. 

5. Tror du det hade varit bra om du kunde vara med på BIM-
samordningsmötena? 
 

Nej, egentligen inte. Där sitter ju våra elkonsulter och vi säger ju till dem vad vi vill 
ha. 
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6. Har det hänt att BIM - modellen inte stämmer? 
 

Någon gång har det hänt att modellen visat något som inte går att utföra, då har man 
ju fått ta ett eget beslut och sedan, givetvis, informerat alla om förändringen som 
skett.  

7. Är det något du saknar i modellen som du skulle vilja ha med? 
 

Det är svårt att navigera i modellen, speciellt att komma in i byggnaden. Det skulle 
kunna bli bättre. Sen är det ju lätt att gå in på detaljnivå. Det är ju vissa krockar som 
varit också, kanske att ett litet vägguttag kommit fel. Det är lite för mycket begärt att 
sådana saker ska stämma in i minsta detalj. Det räcker egentligen att våra lite större 
grejer är med i BIM, så får man lösa de mindre grejerna på plats. Visst, det vore ju bra 
om det var med alltihop, men då har de nog att göra sen också.  

8. Vilka skillnader ser du mellan ett BIM-projekt och ett traditionellt 
byggprojekt? 
 

Det är inte lika mycket ”gör och gör om” nu. Det mesta upptäcks i projektringsskedet. 
På vissa ställen kan man se en krock i modellen och så anpassar man sig efter det. 
Sen visar det sig att dimensionerna på exempelvis röret är större i modellen jämfört 
med verkligheten och då har vi flyttat om i onödan. Så det är viktigt att 
dimensionerna stämmer i programmet.  

9. Har samarbetet mellan de olika yrkesgrupperna blivit bättre? 
 

Vi jobbar ju med partnering så gott samarbete har vi ju redan, vi är ett arbetslag 
allihopa. Sen ser man ju i tidigt skede krockar också, så man löser det ju inte mitt i 
bygget när det är som stressigast. 

10. Ställer Byggdialog några krav på er gällande BIM-användning? 
 

Nej, det gör de inte. Vi har tillgång till det, vi får nyttja det om vi vill. Vi använder inte 
modellen på våra lagbasmöten, utan där har vi 2D-ritningar och kollar i. Så kollar vi i 
BIM-modellen i efterhand. 

11. Använder ni 3D-modellen för att planera innan ni börjar jobba? 
 

Nej, faktiskt inte. Det gör vi inte. Det skulle man kunna göra egentligen. Det är just 
det att man är inarbetad på att använda 2D-ritningarna och ta fram tumstocken och 
mäta ”Ja, det ska vara 2 meter från väggen där”. Det kan man ju göra i modellen 
också, men det känns inte som att måtten är så exakta i modellen. 

12. Har du fått gå, eller fått erbjudande om att få gå, kurs för att lära dig BIM? 
 
Nej, jag har pillat med det själv. Det är ganska lätt för en annan, jag har inga 



B9 

 

svårigheter med teknik så, det löser dig. Sen kanske andra inte har lika lätt och kan 
behöva det.  
 

Ledande montör 2 

1. Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

Jag ser till så att alla vet vad de skall göra, beställa material, ha koll så att ritningar 
stämmer. 

2. Hur har du använt BIM i produktionen? 

Det används inte när vi sätter dosor, då använder vi våra vanliga ritningar. Vi 
använder det först när det är väldigt mycket på liten yta. Då har det varit bra. Sen har 
vi kunnat mäta i BIM också, tagit mått så att det har stämt.  

- Har det fungerat bra att mäta höjder? 

De på ByggDialog sa att det inte gick att mäta i BIM. Men det tycker jag nog att det 
gick. Det är svårt att dra en rak linje men det kanske skiljer en centimeter om det 
blir lite snett. Det är ju inte på millimetern vi sätter, antingen på en decimeter, en 
meter eller två meter vi pratar om för våra grejer. 

3. Vad tycker du har varit bättre respektive sämre med användingen av BIM i 

produktionen? 

Det var bra att man tidigt kunde gå in och titta hur det ska se ut. I hus 55 plan 2 så 
var det soprent allting, inga väggar eller någonting. Då är det smidigt att kunna gå in 
och se hur det ska se ut i verkligheten. Det är som att gå runt i en 3D stad och se 
varenda liten pryl, som en handukshållare t.o.m. Det var bra då allt var med ifrån 
början. Annars kan man ju inte se det förens det är helt klart. Det var bra. 

- Är det bara du som använder BIM på Goodtech på CSK? 

 

Ja, i hus 55 plan 2 så var det bara jag. Vi hade mycket inhyrt folk så det körde 
efter ritningarna och inte tittade på datorn. Men om det var något så kom de 
till mig och frågade. Vissa gånger har jag även följt med för att titta, i datorn 
alltså. 
 

- Är det tänkt att alla ska ha en platta? 

 

Det är tänkt att de ska komma till mig. Men i hus 55 plan 2 så blev det istället 
att alla yrkesgrupper kom till mig och det var ju inte meningen. Och det var ju 
ingen annan som var intresserad att lära sig det överhuvudtaget verkade det 
som. Så då kom de till mig istället om det var någon krock och frågade, hur ser 
det ut där? Så fick vi gå och kolla. Sen fick vi inte ens igång datorn. 
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- Hur började du använda BIM? 

 

Det var ByggDialog som ställde dit datorn och berättade att vi har det som ett 
hjälpmedel. Då använde vi det vid konflikter och frågor. Så det var bara som 
ett hjälpmedel men inte att vi byggde efter det som kanske tanken är. När jag 
var uppe på plan 5 och tittade. Och hade de verkligen byggt efter BIM så hade 
det stämt med ventilationen, stegar och höjder. Där såg det bra ut i datorn, 
men i verkligheten blev det inte så bra. Paddan är inte till för BIM utan den är 
till för att beställa material och sköta tidsedlar, sen blir BIM en bonus. Paddan 
kommer från Goodtech och Datorn som stod på plan 5 är ByggDialogs. 
 

4. Har ni förberett er mer nu till nästa projekt med BIM, hur ni ska använda 

BIM? 

Vi har tillsatsmöten med alla arbetare på plats, en tisdag i månaden. Då sades det att 
vi ska använda BIM i hus 6 och så ska det vara en dator på plats. I hus 55 var det ju 
en dator för två plan. Plan två och fem och den stod nere på tvåan. Skulle det vara 
rätt så skulle det varit en på varje plan. För de på plan 5 var det inte troligt att de gick 
ned på plan 2 för att titta. Sen körde de med väggvyerna istället som kom på papper i 
2D. För varje vy, så det blir som 3D fast med 5 vyer istället. Så då körde vi mer på det 
istället på slutet. 

5. Har ByggDialog haft något krav på er vid användning av BIM? 

Nej, de verkar bara köra med det så att de ska komma igång med det. Så att vi får 
prova det, inte uttalat att vi ska jobba efter det. Det har vi inte gjort. Och jag vet inte 
tanken med hus 6 heller faktiskt. Men nu ska de utbilda oss så kanske tanken är att vi 
ska använda det mera än tidigare. 

- Gällde det alla yrkesgrupper? 

Ja, alla ledande montörer ska vara kallade till det.  
 

- Är det bara styr och regler som inte är med i modellen alls? 

Nej, de är inte med nej. Det hörde jag ifrån EBAB att de hade frågat dem när 
de projekterade hus 6, vart de ska ha sina dosor? Vi ska inte ha några dosor! 
Haha, nej vad bra. Det blir ju dosor överallt i anläggningen. Eftersom de har så 
lite så är de före oss och få upp, sen är de i vägen för oss. Då hade det varit bra 
att de ritat med det, men nej då skulle de inte ha några. Så då får vi se om de 
klarar det. 
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6. Har det varit bra om du har kunnat delta på BIM samordningsmöten? 

Det hade nog varit bra men normalt sett har vi fullt upp. Men det skulle säkert varit 
bra, försöka få det så bra som möjligt från början. Istället för att det blir en massa 
ändringar.  

- Har det blivit mindre att problem ”löses på plats” vid användning med 

BIM? 

Just med hus 55 har jag aldrig varit med om ett rotigare projekt någonsin. Det 
var ju inte något som var bra ifrån början. De sa ju ”verkarna” också ifrån 
början att det här med BIM skulle bli så bra. Sen var det också en svår 
avdelning men då var det verkligen att allt ”löses på plats”. Det var ventilation 
rakt genom väggar och det kunde de inte lägga, då har det flyttat så och bytt 
dimensioner på trummor. Och det har styrt, så vi har fått flyttat kabelstegar 
under projektets gång att det har blivit i vägen. Och väldigt trångt även fast 
det har varit utrymmesmässigt så har det blivit trångt. De skyller på att det 
har varit för kort tid att projektera. Men de har haft ganska så lång tid som jag 
fattar det också. Det var rejäla krockar ritade med ventilation och VVS. De 
hade frågat konstruktörerna varför, men då var det för att de inte hade tid och 
ritat. Så det fick fixas på plats hade de bara svarat. Men annars med de 
verktygen så går det verkligen att rita så att det ska få plats. En trumma fick ju 
inte plats, men bara, hade ritat den ändå. Det var lättare. 
 

7. Hur upplever du att era projektörer har skött projekteringen? 

Det är svårt att säga. Vet inte vem som ritat vad. Det har varit någon gång en balk 
enligt BIM som varit 3.0m upp till balken, så har det varit istället varit 2.60m. Så har 
de ritat takhöjden på 2.70m. Och under balken hade ritat en massa rör, då blir det ju 
en uppenbar krock. Då har man fått byta takhöjder och då ställer det till i slutändan 
för oss, på vissa rum. För i vissa rum ska vi ha grejer på en viss höjd under 
undertaket. Och då kan de inte ha varit ute överhuvudtaget och tittat utan ha tittat på 
någon gammal konstruktionsritning. I hus 6 har det blivit tillsagda att titta mera på 
plats. Men då var de och lånade en stege från oss, men det blev nog en kvart. Vet inte 
hur mycket han såg på den tiden men det kan inte ha varit mycket. 

8. Använder ni BIM i planeringen? 

Nej, alla sköter sig själva. De vet vad det ska göra, sen har vi så många olika moment 
också. Det är inte så många moment som man behöver BIM heller, den mesta biten är 
att dra kabel. Det är när någon annan har gjort fel, då kollar jag i BIM där det 
verkligen visar vad som är fel. 
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- Tror du BIM kan vara bra att använda vid planering? 

Svårt att säga. Känns kanske inte ett jättebehov, men ventilation kanske då. 
Enligt dem så hade de inga höjder med på sina ritningar heller, så då kan man 
se i BIM på vilken höjd de ska ligga.  
 

9. Tycker du det har blivit bättre med BIM? 

Det har blivit bättre då vi kan gå in och se krockarna. Men oftast har vi sett dem när 
det är för sent. Som ett hjälpmedel att så här skulle vi ha gjort. Det är ingen som har 
förutsett något problem direkt med BIM. Så då har vi inte sparat någon tid med BIM. 
Om fler hade jobbat med BIM så hade vi inte behövt göra fel. 

- Med den tidigare balken, blev det något avbrott i arbete? 

Det blev ett litet avbrott när vi höll på att vya väggarna men det var i ett tidigt 
skede. Men det var något jag tog med Byggdialog. Då fick vi ta 2.40m i takhöjd 
sa han. Då rättar vi oss efter det. Sen hade han glömt bort det. Så då hade de 
satt taket på 2.50m. Då fick vi göra om taket igen. Om vi ska ha en dosa en 
decimeter ifrån taket då går det ju inte att ha den ytterligare en bit från taket. 
Så det blev ju fel.  
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Bilaga 3: Intervju med elkonsult 

 

1. Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 
 
Ritar det som Maria (arkitekten) har skrivit in att det ska vara. Och så försöker jag 
hitta andra saker att rita in som jag tycker ska vara med när det gäller el & tele. Vi är 
ute och tittar mycket på det befintliga eftersom det är ROT renovering. Vi är ute och 
tittar mycket hur set ser ut idag och vad som ska sparas. Vi måste ta hänsyn till 
mycket befintligt. Det är inte som att rita helt nytt. 

2. Vilka skillnader har du sett i nyproduktion respektive ROT-renovering? 
 
Det här är ju totalentreprenad med ROT-renovering. Jag jobbade i Göteborg förut och 
jobbade vi i generalentreprenad för västtrafik när de byggde de där 
pendeltågstationerna. Då var det helt annorlunda. Då gick man direkt till beställaren 
och sa ”den här lampan är skitfin” och han ”Wow, den måste vi ha”. Jag berättade hur 
mycket den kostade och ändå ville de ha den för den var ju skitfin. Så är det inte 
riktigt här, det är mycket fokus på att spara in pengar. 

3. Hur ser tillvägagångssättet ut när ni gör förstudien till ett ROT-projekt? 

 

Vi tar med oss en planritning och så går vi ut och tittar hur det ser ut och vad som 
sitter där. Till exempel om det är en telefonibas så ska den säkert vara kvar efter. 
Annars tittar vi om det är grejer som kan återanvändas. Rena snygga lampor och 
uttag kan sparas. Brandlarm är ju en typisk sådan grej som brukar återanvändas. För 
varje krona man kan spara blir man hjälte. 

4. Hur noggranna är ni vid informationsinsamlingen? 

 

Vi går och kollar på de saker vi anser är viktiga, men eftersom vi är anställda av 
elentreprenören så är det ju upp till dem att gå ut och bestämma vad de vill spara. Vi 
hjälper dem, men till sist är det ju de som bestämmer vad som ska göras. De har ju en 
budget att hålla sig till när de ska köpa in saker. 

5. Är elentreprenören också med och samlar in information innan 

projekteringen? 

 

Nej, de kommer ut när bygget startar. Då har ju jag gjort en ritning på hur jag vill att 
det ska se ut när de är klara. Då är det upp till dem om de vill använda befintlig 
utrustning eller inte.  

6. När ni ritar renoveringsprojekt, har ni då tillgång till gamla ritningar? 

 

Ja, fast det är inte säkert att det stämmer. Det är ju relationsritat någon gång, men 
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sen kan det ju ha varit ”smårenoveringar” mellan som det inte gjorts några ritningar 
till.  

7. Hur länge har du arbetat med BIM? 

 

Ja, med BIM som begrepp har jag inte jobbat särskilt länge. Men jag har jobbat med 
3D visualisering har jag jobbat med väldigt länge. Kanalisation, alltså kabelstegar och 
rör, har jag ritat i 3D eftersom ventilation var väldigt tidiga med att börja rita i 3D, då 
har vi kunnat rita våra kabelstegar runt deras. 

8. Vad är det ni ritar ut åt Goodtech? 

 

Vi ritar elstegar, vägguttag, strömbrytare och el-centraler. Allt utom kablar. 
Elektrikerna förstår ju var kablarna ska gå. Sen stämmer ju inte alltid våra ritningar 
överens med verkligheten. Det kan ju vara någon balk eller trumma som vi har 
missat. Sen är det ju svårt att veta storleken, bredd och höjd, på el-centraler för oss 
också. Vi sätter ju ut en kloss med ungefärliga mått och sedan kan ju den bli dubbelt 
så stor när elentreprenören beställer centralen. Sen stämmer inte alltid produkterna 
vi skriver att de ska använda med det de köper in, det beror ju på pris och sådant. 
Armaturer ritar vi så exakt som möjligt, för det vet vi hur det ska se ut, det har 
underhåll och fastighet bestämt.  

9. Hur kan ni påverka att era ritningar blir mer korrekta? 

 

Det handlar om väldigt mycket pengar och tid om vi skulle rita upp allt befintligt i 3D. 
Vi försöker få med alla balkar och så, men det är lätt hänt att det blir fel. Det underlag 
vi har sedan tidigare i detta renoveringsprojekt är inte i 3D utan arkitekten sitter och 
ritar upp allt i 3D. Sedan stämmer inte alltid de gamla planritningarna med hur det 
sedan blev byggt. Samma sak gäller idag. Verkligheten blir inte en exakt kopia av 
BIM-modellen. 

10. Märker du någon skillnad mellan BIM-projekt och konventionella projekt? 

 

Det vi gör på 3D-ritningen är ju bara en visualisering. De får ju fortfarande ut en 2D-
ritning och där använder vi ju symboler istället för exempelvis ett uttag. Väljer 
installatören att inte titta i 3D-modellen spelar det ingen roll, då är det ju bara så att 
vi har sett att det kan funka. Det var lättare att rita i 2D, då lämnade vi över 
jättemycket ansvar till elektrikerna. Det mesta löstes på plats. Exempelvis om vi hade 
ett rum med massa ventilationskanaler då kunde vi skriva ”belysning anpassas efter 
ventilation” och sen får de lösa det. Nu sitter vi flera projektörer från VVS, ventilation 
osv. tillsammans och försöker lösa kollisioner som uppstår. Vi ritar samtidigt och 
sedan sammanställer vi modellen och ser var kollisionerna uppstår och försöker 
ordna dem. El får ofta flytta på sig, eftersom det är lättare. Nu löser man problemen 
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snabbare, förr var man tvungen att mejla och ringa och det kunde ta någon vecka 
innan man fick ett svar. Meningen är ju att vi ska lösa alla krockar och problem i 
projekteringen och inte lösa något på plats, det blir mer effektivt i produktionen. 

11. Hur kan ni hjälpa till att underlätta BIM användningen för elentreprenören 

i produktionen? 

 

Vi ger dem mängder ur modellen, istället för att de sitter för hand och räknar ut. 
Antalet datauttag till exempel, då vet ju IT-avdelningen sen hur många routers de ska 
sätta ut innan de installerar. Och antalet armaturer, de har lämnat en kalkyl på hur 
många armaturer de tror att det kommer bli. Sen kan vi säga hur många det blir 
egentligen. Våra mängder stämmer med hur det ska vara, men det är inte säkert att 
det alltid stämmer med budget.  

12. Hur tror du att BIM användningen kommer utvecklas i framtiden? 

 

Jag hoppas det kan bli bygghandling. Nu är 3D modellen bara ett hjälpmedel och 
planritningen är stämplad bygghandling. Nu kommer Revit mer och mer, vi ritar i 
AutoCAD nu och kan med nöd och näppe rita en våning. I Revit kan vi ju rita ett helt 
hus, då funkar det ju mycket bättre med samordning. Alla kan jobba i samma modell 
om vi har en databas som alla jobbar mot. Nu måste vi skicka filerna en gång i 
veckan. I Revit kan vi få modellen uppdaterad mycket oftare. Vi har ett steg kvar; att 
koppla alla el-prylar; Att man skriver in hur mycket effekt den drar och 
fasförskjutningen. Så får man med det i ledningen ända till centralen så slipper man 
räkna förhand. Då kan vi även se snedbelastade centraler eller faser. Så gör vi inte 
nu. Detta kan vi börja med när något projekt kräver att vi använder Revit. Det är för 
komplicerat och tidskrävande i AutoCAD. 
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Bilaga 4: Intervju med BIM-samordnare från Byggdialog 

 

1. Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

 

Jag har en roll som övergripande BIM samordnare. Och den rollen har vi inte satt 
något riktigt direktiv på än i företaget, ordentligt. Så det har just kommit upp att vi 
ska ha en sådan i företaget. Tanken är väl att jag ska övergripande ha koll på hur det 
går med BIM arbete i alla projekt. Att de kan höra med mig. Vi har en grupp vi 
projektingenjörer, som ska ha ansvaret för BIM i våra projekt. Sedan kan jag inte 
vara alltför mycket involverad i andra projekt då jag har ett eget projekt också utöver 
BIM arbetet. Sen har jag till uppgift att kolla nya tekniker, vad som händer i 
branschen. Så vi har det senaste och inte hamnar efter. Så det är lite svårt. Vi får ju 
inga inbjudningar direkt, så många kontakter har vi inte än på det sättet. Så denna 
titel är relativt ny för mig, jag har bara haft den i 3-4 månader. Jag har ju bara jobbat 
snart i ett år i företaget. Det får växa fram. Jag håller på att lära mig att vara 
projektingenjör först och främst. Ta det lite som det kommer. 

 
2.  Hur samarbetar ni med Plan B? 

 

Hon gör ju allt med modellen åt oss i nuläget. Hon lägger in alla modeller som vi får 
från alla projektörer så sammanställer hon det i en gemensam modell. Sen gör hon 
kollisionskontrollerna och håller i BIM samordningens möten. Men tanken är att vi 
ska ta över det allt mer och mer. Men vi har inte licenser för de programvarorna än, 
och de är ganska dyra. Så vi måste komma in i det mera först innan Vi kan göra mera. 
Sen kommer de med mycket nya idéer och tillämpningar. De kommer med de flesta 
till vårt företag. Och de jobbar bara med BIM så de kan detta. Så mycket kunskap har 
vi fått genom dem. Hur tekniken i programmen fungerar har jag inte koll på ännu, 
hur de fungerar rent tekniskt. 

  
3. Hur görs en kollisionskontroll? 

 

Det är programmet som upptäcker kollisioner men sen går BIM samordnaren också 
igenom och tittar manuellt. Om ett rör går längs väggen och i väggen, så får du inte 
med den i kollisionskontrollen, inte alltid i alla fall, så den måste du se manuellt. Den 
går längs med och bryter inte väggen. 

 
4. Hur ser er vision ut för BIM i produktionen? 

 

(BIM samordnaren visar Power Point bild och förklarar)I visualiseringen vill vi ha 
med produktion, och där ser vi vilka som deltar. Visualiseringen är ju med i hela 
processen. Vi vill ju sitta i ett tidigt skede med verksamheten, och även ha med dem i 
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projekteringen och produktion. I produktionen sen så vill vi ha med arbetsberedning 
och planering. Och även bygghandlingsmodellen. Arbetsberedningen gör man ju med 
hjälp av bygghandlingsmodellen. Men den här tar vi fram så att den kan stå på 
byggarbetsplatsen. Så egentligen är det fyra tillämpningar som vi vill använda i 
produktion; bygghandlingsmodell, arbetsberedning/planering, kalkylkoppling och 
visualisering för verksamheten. Bygghandlingsmodellen gör vi lite anpassad så att 
den ska vara lättare att använda ute på bygget. BIM samordnaren gör lite vyer. En vy 
över varje rum, från dörren. Det blir lite smidigare. Med hjälp av den vill vi att det ska 
bli planering och arbetsberedning tillsammans. Kalkylkopplingen ser ju inte dem, 
tyvärr. Det är knappt så att vi gör det i varje projekt, här gör vi det inte. 
Bygghandlingsmodell och arbetsberedning vill vi att de ska vara med på för att få en 
bra användning. Det blir ingen idé att ha en gemensam modell om de inte är med. Då 
får vi ingen samverkan.  

 
- Har detta fungerat? 

Ja det är en bra fråga. Men som vi har haft det här så har vi fått ut modellerna 
på plats och folk har använt dem. Men sen är det ju det här med att planera, 
att få yrkesarbetare att planera är svårt ibland. Det finns inte riktigt den viljan 
att planera arbetet så noga som vi vill att de ska göra. Vi skulle helst se att de 
står med modellen och gör två veckors planering tillsammans i grupp. Så våra 
förmän t.ex. går fram på ett lagbasmöte och står i modellen och diskuterar 
saker som de vet kommer att dyka upp och hur man kommer lägga upp 
arbetet i två veckor framöver. Och där är vi inte än. Men för att vara en 
partnering entreprenör så vet jag att en av Goodtech ledande montörer har 
använt modellen mycket. Han har ju skrivit ut bilder och kommit med idéer 
och upptäckt mycket tycker jag. Så på det sättet har det fungerat bra här. Sen 
vet jag inte hur de gjort med arbetsplanering och arbetsberedning i andra 
projekt. För de har ju ingen dator ute på plats i Kil. Det kanske har använt 
iPad. Men på CSK har jag uppdaterat modellen hela tiden. Men när de såg fel 
så var de säkert inte åtgärdade bara. Men så fort jag fick reda på att det fanns 
en uppdaterad modell så gick jag ut med modellen. Men om jag inte fick reda 
på det så kunde det varit en gammal. Men jag håller med om att det inte var 
ett bra system det heller. Utan det är bättre att den finns och går att ta ned 
direkt. Om någon ringer till dem och säger att nu finns en ny modell ute. Men 
det är en lösning som vi måste fundera på. Vi provade ett 3g modem men 
mottagningen var för dålig på den våningen.  
 

5. Är det tänkt att det ska vara kopplat till tidplan, mängdavtagning och 

kostnadsestimering? 

 

Det med tidplan har vi inte gett oss in på än. BIM samordnaren har gett oss förslag på 
hur vi skulle kunna lägga upp det. Koppla det mot en tidplan och dela upp i olika 
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sektioner men då krävs ännu mera planering. Och där är vi ännu inte än som sagt. Vi 
vill först få igång arbetsberedning och planering på arbetsplatsen med hjälp av 
modellen. Sen får man kanske försöka ta tag i det med tidplan. Sen kanske det är det 
sättet man måste gå, för då måste de sätta sig ned och planera. Men det blir jobbigt 
också på ett sätt. Så det väntar vi med, så det har vi inga krav på att de ska ha. Sen 
med mängdavtagning har vi heller inget krav på, men det vet jag inte hur det skulle 
fungera för en partnering entreprenör som El och liknande. För att som det är för 
oss, att vi ska få automatik med mängder in i kalkylen så måste projektören använda 
Revit. Och då vet jag inte hur de gör beroende på program, just El projektören. För de 
använder nog inte Revit. Men vi kan ju fortfarande få ut mängder på papper så det är 
en vinning man kan få, att man skriver ut mängderna bara än att räkna för hand. Vi 
tar bara ut antalet dörrar, fönster, väggytor, golvytor. Det kanske svårt att ta ut 
längden sladd men antalet armaturer borde kanske gå. 
 
6. Ställer ni några krav i era förfrågningsunderlag? 

 

Jag är osäker på om vi har haft det hittills. Men jag tycker det borde komma med i 
alla fall. Vi borde i alla fall ha ett krav på att dem ska utnyttja på det sättet vi vill. Vi 
ger dem allt de behöver, förutom iPads och dator på plats. Men funktionen och 
modellen finns. Just det med visualisering och planering är ingen svår grej 
egentligen, utan att dem lär sig använda det. Navis heter det. Så ställa lite högre krav 
tycker jag vi kan göra, jag tror inte vi har med dem idag. Det kan jag aldrig tro, där 
kan vi nog lägga på lite mera. 

 
- När ni börjar ställa krav, kommer ni i så fall erbjuda ni era 

partneringentreprenörer någon utbildning? 

 

Ja, det kan vi göra. Tanken är om de vill ha och behöver ha utbildning så ska 
de få det. Jag ska ju köra det för hus 6, utbildning på det. Både iPad och dator 
så de ska få se grunderna i det. Jag väntar lite på at de ska få iPads, så de få 
sitta lite själv med det. Det känns onödigt om jag ska stå och visa för då 
kommer de aldrig lära sig något. 
 

- Har ni något annat sätt som ni kan påverka deras BIM användning? 

 

Jag tycker att vi kan pusha på mer när vi är ute och bygger, att Vi vill använda 
det mer. För det är inte alla i vårt eget företag som är jättesugna på att 
använda det. Så först är det nog att se till att vi vill det, för vill inte vi det då 
vill ju inte de andra det heller. Det är ingen som trycker på. Utan nu är det 
mycket som kommer från att det är jag som vill använda BIM, som mest vill 
det, sen får jag trycka på någon som jag vill att han ska trycka på också. Men 
jag kan inte trycka på allihop, utan någon måste vilja också, ett sug att känna 
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ett behov av det. För så länge det inte har det så kommer de inte lära sig det 
ändå. Det är det som är svårt att få dem att se att det är ganska bra ändå, att 
de kommer kunna ha lite vinning av det ändå. 

 

7. Är alla entreprenörer med i modellen? 

 

Styr och regler är inte med i modellen och det förstår jag inte heller faktiskt. Jag 
bjöd med honom på möten och 3D samordning men det behöver inte jag säger 
projektören. Sen är det grejer som dyker upp, varför är inte hans grejer med här? 
Jag förstår hur det kan vara så, för han måste ju rita någonting. Oftast är det ju 
inte att de har några egna installationer utan de driftsätter andras, men de 
kanske drar någon sladd ibland. Det drar kanske inte så mycket men man vill 
ändå ha med dem på möten. För de har säkert saker som påverkar de andra. 
 
- Till nästa projekt, ska ni ställa krav på dem då att använda BIM? 

 

Så hoppas jag det blir längre fram, när vi använder det så mycket. Att vi kan 
säga vi måste ha det här, och använder ni det inte så handlar vi upp någon 
annan. Men det handlar inte bara om BIM, utan mycket också om man vill 
samarbeta. Det är det som är i grunden, det man vill komma åt. Sen att man 
använder 3D modeller är ju bara ett hjälpmedel. Vi vill ju inte att de gör sitt 
och sen har jag gjort det, och det är det som är så viktigt i partnering att det 
inte är så. Så det är det som är så bra med BIM också att det blir bra 
samverkan. Vi jobbar ju mot gemensamma mål, sen har vi ju en gemensam 
modell så förhoppningen är ju bättre samarbete. Sen även om vi inte hade 
BIM modellen så är det inte många som vill samarbeta, det är det jag menar. 
Det kanske inte är den som är problemet utan problemet finns där redan och 
det går att skylla på något annat. 
 

8. Ibland upplever montörerna att modellen inte stämmer med verkligheten, 

att krav saknas ibland mot projektören så att den inte är korrekt. Vad anser 

du om det? 

 

Det är ju en sak som man kan svara att, man säger att BIM modellen inte stämmer 
mot verkligheten. Men man kan inte skylla på att den inte stämmer för den är ju 
samma som 2D ritningarna. Saken är ju den att du inte har sett felen förut. När du 
har en modell så ser du ju att det är fel. När du inte har det så ser du inte att det 
är fel utan en 2D ritning och ett streck som säger att ungefär här ska det sitta. I 
3D ritning så måste du rita precis där den skall vara. Och då upptäcker du att det 
är fel, annars gör du inte det. Det är lite det, du upptäcker felen, det har man inte 
gjort förut. Om en projektör ritar i 2D så ritar han med en viss tolerans, inom det 
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här området ska du dra dina datasladdar t.ex., här ska en stege gå i en korridor. 
Man ritar ju inte exakt i en 2D, det finns en viss diff. Då blir det mer till dem där 
ute att lösa det på plats. Då är det bättre att ha det exakt, där ska han vara, ifrån 
början. 
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Bilaga 5: Intervju med BIM-samordnare från PlanB 

 

1. Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 
 
Vi jobbar åt Byggdialog i detta projekt. Vi har ett starkt samarbete med Byggdialog i 
andra projekt också. Vi ser en stor fördel med att jobba med dem eftersom de jobbar 
med partnering. En partneringprocess är en fördel för oss, det finns många delar i en 
partneringprocess som underlättar när man jobbar med BIM. Mycket att det finns en 
ambition att ha en större öppenhet och inte att man ska sitta i sin kammare och göra 
sitt. Sen märker ni säkert att det finns en ambition, men att man inte alltid når ända 
fram. Vi tycker också att överlag om man tittar på de olika företag som jobbar med 
partnering så är Byggdialog kanske de som faktiskt jobbar mest med partnering, 
åtminstone av alla jag stött på. Vi trivs bra att jobba med Byggdialog. Annars är det 
inte så ofta som vi jobbar med entreprenörer, utan vi jobbar mest mot beställaren. I 
samarbetet med Byggdialog så har vi också varit med från början när de började 
jobba med BIM och hjälpt dem att jobba med implementering också. Vi har inte bara 
varit ute i projekt, vi sitter ju också tillsammans med dem och funderar på hur vi ska 
jobba in det i vår organisation och hur de inom företaget jobbar, hur de ska gå vidare 
och vilka tillämpningar som passar dem osv. Vi har ett större engagemang inom 
företaget mer än bara ute i det här projektet. Sen har Byggdialog en ambition om att 
de vill integrera BIM så långt det går i deras befintliga arbetsmetoder, vilket är 
mycket positivt. Det är så vi gärna ser att våra kunder jobbar. Vi vill vara ett stöd och 
en hjälp medan de implementerar nya arbetsmetoder, men vår ambition är ju att vi 
ska följa våra kunder och sen när det känner att de kan börja släppa taget så tycker vi 
bara att det är positivt. Sen fortsätter vi ju gärna att följa med på vägen, för det 
kommer ju nya tillämpningar, tillvägagångssätt, program, ny metodik och tankarna 
kring BIM utvecklas hela tiden. Det har hänt väldigt mycket sedan man började prata 
om BIM. Vi vill gärna vara kvar då och hjälpa dem att fortsätta att utvecklas. Så man 
hela tiden säkerställer att de jobbar på rätt sätt. Vårt grundsyfte, på Plan B, är att 
skapa en större nytta i projekten. Vi vill inte använda BIM för att det är häftigt. Det är 
ju många som gör det tyvärr, där har vi ju i och för sig programleverantörerna att 
tacka. För de har ju hypat begreppet BIM väldigt mycket och gjort det till en 
teknikfråga. På Plan B ser vi det snarare som en metodik- och processfråga där man 
ska få ett stöd av tekniken. Tekniken ska stärka, men det hjälper inte att man ritar 3D 
och lägger in information i modellen bara sådär, utan att fundera igenom hur man 
gör det. Det har man inte så mycket nytta av.  

2. Hur anser du att entreprenörerna bör använda BIM i produktionen? 
 
Först och främst måste man vara medveten om att det är lättare att implementera 
BIM i projekteringsskeden eftersom där finns det generellt en större kunskap om 
tekniken. Det är lite tråkigt egentligen, för tekniken är en sådan liten del. Tekniken 
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ska vara ett hjälpmedel, men jag tror att det är vanligt att det är ett sådant fokus på 
tekniken att tekniken får gå först och vara det som initierar arbetet. Då är det lätt att 
produktionen tappar intresset för de tänker ”Det här är teknik, det är inget för oss. 
Jag vill inte hålla på med en dator, vi ska vara ute och bygga.” Så det kanske har varit 
att man kommit in på fel sätt. Men jag tror generellt att det finns ett väldigt stort 
intresse från produktion också. Jag tror att den största problematiken ligger nog 
egentligen hos Byggdialog, som entreprenör, eller vi på Plan B då; som egentligen ska 
vara de som hjälper och presenterar modeller hos produktion. För det finns ett 
intresse hos produktion, men problemet är ju att man kanske inte har samma nivå på 
kunskapen för att kunna ta till sig modellerna. Vi försöker sänka tröskeln och tänka 
på vad vi kan göra annorlunda för att de ska kunna ta till sig modellen. Att få dem att 
använda BIM i produktionen är inte bara deras ”problem”, utan man måste anpassa 
det efter användaren för att användaren ska vilja använda det. Man tappar ju mycket 
om man inte får med sig modellen ut i produktionen sen. Vi lägger ner väldigt mycket 
arbete, mer än vad man normalt sett gör, i projekteringen. Man tar ett större tag i 
projekteringen, och lägger ner mer pengar och tid, och sen får man inte ut det i 
produktionen. Då har man egentligen gjort ett ogjort jobb tycker jag. Modellen ska 
användas som ett komplement till de vanliga ritningarna. Vi skulle vilja att 
produktion använde modellen i planeringssyfte innan man ska sätta igång med ett 
arbetsmoment, att man tittar igenom modellen och ser i vilken ordning de ska 
montera och bygga saker. Det finns en grundproblematik ute i produktionen att den 
som kommer först, eller den som är störst, den sätter upp sitt och sen får de andra 
anpassa sig. Man går i många fall kanske inte ens efter ritningen, så fort det är något 
fel i ritningen så löser man det på plats. Så fort man löser någonting på plats så måste 
många fler saker också lösas på plats. I många fall är det så att de handlingar som 
kommer ut i produktion inte är så bra som man kan önska att de vore. Det är ganska 
vanligt att projekteringen säger ”det löses på plats” och skjuter problemen framför 
sig. Så om produktion inte är med i projekteringen och får med sig information om 
vad de förväntas lösa på plats, är risken att de inte ställer in sig på det. Därför tror jag 
att om man ute på plats använder modellen som finns så kan man se i modellen 
mycket bättre än vad man kan göra på ritningar; ”Okej, här är det ett område som 
inte är löst i projekteringen, det här måste vi lösa. Hur löser vi det på bästa sätt?” Går 
man in med den inställningen tillsammans, allihop som faktiskt ska lösa saker på 
plats så tror jag att de har bättre förutsättningar att göra ett bra jobb. Att man hittar 
den bästa lösningen. I detta delprojekt (CSK) har vi tagit med produktion in i 
projekteringen. När projekteringen säger ”detta löses på plats” då kan faktiskt 
produktion säga ”Nej, det går inte att lösa”. För ibland kan det vara så att 
projekteringen tror att något kan lösas på plats, men ibland går det inte. Eller att 
lösningen kan ge stora konsekvenser. Ibland kan det gå så illa att det ger 
konsekvenser över ett helt våningsplan, och det vill man ju inte ha i produktionen 
eftersom ändringar är väldigt kostsamma i produktionen. Därför vill vi få med 
produktionen in i projekteringen, så att sådana problem tidigt kan uppmärksammas 



B23 

 

och lösas då det är betydligt mindre kostsamt. Jag tror att om man tänker på hur 
produktionen kan utveckla användningen så tycker jag att de ska nyttja det underlag 
de får, framförallt att alla entreprenörer ska nyttja det tillsammans, att använda det 
som planeringsverktyg mer. Så att man faktiskt tittar på vad som finns i modellen, att 
man inte bara använder det som en ritning. En stor styrka med modellen är ju att en 
är ”samplottad.” Oftast när man kommer som byggare eller montör så har man sin 
egen ritning och kan inte se hur de andra ska bygga eller montera på samma ställe. 
Då kan det ofta bli misstag. Därför är det bra att ha modellen så man kan se hur det 
är tänkt att de ska bygga och förhålla sig till de andra entreprenörerna. Det är 
faktiskt inte heller vanligt, konstigt nog, att man har planeringsmöten där man går 
igenom arbetsordning. 

3. Erbjuder ni, på Plan B, partnerningentreprenörerna någon utbildning inom 
BIM? 

 
Vi har gärna utbildning för produktion i de projekt vi är med i, men det är upp till vår 
kund om de vill lägga tid och pengar på det. Men vi föreslår ju att de ska utbilda sig, 
lite som jag var inne på tidigare; vi måste sänka tröskeln och de måste höja 
kunskapsnivån för att kunna mötas någonstans på mitten. Det spelar ingen roll om 
jag har en modell fullproppad med information om inte mottagaren kan ta till sig 
informationen. Då finns ingen nytta av informationen och då har man bara lagrat 
information i onödan. Det är bara onödig tid och onödiga pengar. Generellt när man 
jobbar med modeller så finns väldigt höga tankar; ”allt ska finnas i BIM-modellen.” 
Visst, det är en fin tanke, men då måste mottagaren veta vilken information som 
finns i modellen, ha ett intresse av att ta ut information ur modellen och kunna förstå 
hur man hämtar informationen. Sen är det viktigt att förstå statusen på 
informationen, så man inte tar ut information från en modell som tex. innehåller 
första lösningsförslaget. Det jobbar man än så länge inte mycket med, men det borde 
man börja jobba mer med. Ju mer man jobbar mellan olika skeden, projektering och 
produktion, är det viktigt att få med sig. Här gör ju vi så att vi säger att när det är en 
bygghandlingsmodell och då får den ju inofficiellt samma status som bygghandlingen 
som säger att ”Nu får ni bygga”, denna modell går ni efter. Men ibland kan det ju vara 
så att projekteringen pågår i samband med produktionen, då blir det knivigare. Då 
måste man kunna sätta status på olika delar, men det är inte så vanligt att man 
jobbar med. Det tror jag kommer att bli viktigare och viktigare. Det här med 
utbildning är i alla fall jätteviktigt, just det här att man måste säkerställa att man kan 
ta del av informationen. Vi försöker hela tiden utveckla våra modeller så att de ska 
bli mer lätthanterliga, men det är svårt för mig att förstå vilken kunskapsnivå de har 
ute i produktionen. Jag har sällan kontakt med dem och får jag kontakt med dem så 
är det svårt för dem att veta vad jag kan göra bättre för dem, vad de kan få. Vi har 
som sagt försökt underlätta användandet modellen för dem som är ute i 
produktionen, så att de lätt kan navigera i modellen. Om vi har några 
utbildningstillfällen för att höja kunskapsnivån hos några få, så kan det räcka. Om de 
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ser en nytta så sprider det sig ganska snabbt och det går fort att lära sig. När det 
kommer till implementering så är även de psykologiska aspekterna viktigt. Det krävs 
ofta att man har någon högt upp som initierar men det krävs ju också att det finns ett 
intresse nerifrån. Får man ett krav på sig enbart uppifrån är risken stor att de 
nerifrån inte förstår nyttan. Ser man inte, som enskild person nyttan, kan det vara 
svårt att få den personen att faktisk göra det. Det handlar mycket om att gå tillbaka i 
den egna organisationen, det är något vi ser generellt. Vi kan stödja till en viss del, 
men det handlar ju om någon typ av organisationsförändring eller förändring av 
metodik eller arbetssätt.  

4. Tror du att Byggdialog kan påverka BIM användandet hos sina 
entreprenörer genom att ställa krav i förfrågningsunderlaget? 

 

Ja, det tror jag. Det skapar förhoppningsvis en förståelse hos de anställda; ”För att vi 
ska få jobb måste vi höja nivån.” Men det är ju inte säkert, man måste förstå när man 
implementerar ett nytt arbetssätt måste man säkerställa alla led. Att det finns ett 
intresse, man måste känna en egennytta. Det handlar ju om att de tycker det tar 
längre tid att lära sig något nytt än att göra som de alltid gjort. Det är inte förrän de 
känner att det blir lättare för dem att lära sig detta. Det är inte förrän de får den 
insikten som de kommer att börja jobba med det. Sen på vilket sätt de kommer till 
den insikten ser ju olika ut; ”Om du inte lär dig detta åker du ut” eller att de helt 
enkelt själv känner en egennytta, eller att de har ett stort teknikintresse så det är det 
som får dem att börja. På ett eller annat sätt måste ett intresse skapas hos varje 
enskild person. Där brukar man ju också prata om att om det är någon eller några få 
som kan; Om dessa ”några få” är sådana som brukar kunna påverka övriga ganska 
mycket så är det större chans att intresse väcks hos de övriga. För varje enskilt 
företags skull handlar det mycket om psykologi. Vi brukar prata ganska teoretiskt 
om för att kunna lyckas med en tillämpning så är det fyra delar man måste ha koll på; 
teknik, metodik, process och organisation. För att ett enskilt företag ska kunna 
implementera BIM och höja kunskapsnivå och intresse så måste de titta på varje 
individ och se hur de kan få den personen att bli motiverad. 


