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Abstract 

 
The construction industry is a costly business such in respect of capital for most 

construction defects which then require rework, tear down and rebuild again. This study 

is meaningful awareness of tools that can reduce this best through communication and 

information sharing between the parties. 

 

The construction industry is known as temporary projects organizations, where the 

construction project consists of several actors who have to communicate and share 

information between them to avoid mistakes later in the build time. These actors are 

bounded together thus for the duration of the project, then broken when the project has 

reached its end. The challenge here is for these actors to apply a tool that can help and 

simplify communications, information sharing, and perhaps the most important aspect is 

to create a routine for the association and the shattering of these actors. To implement 

such behavior using a tool such as BIM in the industry whose size perhaps is 

indescribable may be a very hard task. 

 

BIM (Building Information Model) could be seen as the solution to this problem because 

it acts as a portal where the actors involved must sign in and communicate, share 

information, and eventually create a behavior, a routine for this association and division 

of the actors following the end of the project. The technology could help the involved 

from the beginning of the project, already in the model stage, break down and prevent 

any construction barriers when the building has been placed in the works. 

 

In the current situation used paper models, 2D models and three-dimensional models, 3D, 

where the last one is a part of the BIM. BIM makes it also possible to implement 4D, 

price calculation for the construction from beginning to end and 5D ie construction 

details such as what kind of wood the door is made of, what kind of concrete it is, and 

even the amount of cable for the construction for example. 

 

BIM is seen as a information technology used primarily in construction, where to 

encounter several obstacles during the implementation and use of such technology is 

expensive to implement in a small operation, but it creates many drivers, many agents 

that have implemented BIM, which ultimately pays according to those who can afford 

and in the current situation using it. 

 

 

 

 

 

 

 
Keywords: BIM, Building Information Modeling, 3D-model, Construction project, IT 

tools, streamlining, Barriers and The driving forces, Temporary project organization. 

 



iv 

Sammanfattning 
 

Byggbranschen är en kostsam sådan vad gäller kapital för oftast felbygge som sedan 

kräver omarbete, riva ner och bygga om igen. Denna studies mening är att upplysa om 

verktyg som kan motverka detta på bästa sätt genom kommunikation och 

informationsdelning emellan parterna. 

 

Byggbranschen är känd att jobba med tillfälliga projekt. Där byggprojekt består av flera 

aktörer som måste kommunicera och dela information emellan för att undvika misstag 

senare under byggets gång. Detta projekt är under som alla andra projekt en bestämd tid. 

Dessa aktörer binds alltså samman under den tid som projektet håller på och sedan 

splittras de när projektet har nått sitt slut. Utmaningen här blir då för dessa aktörer att 

införa ett verktyg som kan hjälpa till och underlätta kommuniceringen, 

informationsdelningen och kanske den viktigaste aspekten, nämligen skapa en rutin för 

sammanslutningen och splittrandet av dessa aktörer. Att implementera ett sådant 

beteende genom ett verktyg såsom BIM i bransch vars storlek är kanske obeskrivlig.  

 

BIM (Building Information Model) skulle kunna ses som lösningen till detta problem då 

den fungerar som portal där de inblandade aktörerna skall logga in och kommunicera, 

dela information och så småningom skapa ett beteende, en rutin för denna 

sammanslutning och splittringen av aktörerna efter projektets slut. Teknologin skulle 

kunna hjälpa aktörerna att från början av projektet, redan i modellstadiet bryta ner och 

förhindra eventuella bygghinder när bygget väl satts i verk.  

 

I dagsläget används pappersmodeller, 2D-modeller och tredimensionella modeller, 3D 

där den sistnämnda är en del av BIM. Genom BIM är det även möjligt att implementera 

4D, priskalkyl för bygget från början till slut och 5D det vill säga byggdetaljer 

exempelvis vilket trä dörren av gjord av, vad för slags betong det är och till och med 

mängden kabel för bygget. 

 

BIM ses som informationsteknologi som används främst inom byggbranschen, där med 

möter flera hinder under implementering och användning, som exempelvis att teknologin 

är dyr att implementera i ett mindre verksamhet, men samtidigt skapar det många 

drivkrafter hos flera aktörer som har implementerat BIM som i slutändan lönar sig enligt 

dem som har råd och i dagsläget använder sig det. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: BIM, Byggnads Informations Modell, 3D-modell, BIM, byggprocess, IT- 

verktyg, effektivisering, Hinder och Drivkrafter, Projektorganisationer.  
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1 Inledning 

 Bakgrund 1.1

Samuelson (2010) beskriver byggbranschen som en bransch som bygger på dess projektbaserade 

organisationer, där varje byggprocess är unik i sin sammansättning av företag och människor. 

Byggprocessen kan förklaras som en form av ett byggprojekt där det involveras flera aktörer för 

en viss typ av uppdrag. De involverade aktörerna inom byggprocessen har då ett starkt behov av 

kommunikation och samarbete emellan varandra för att kunna uppnå sina mål. Därmed har de 

också olika förutsättningar gällande tid, resurser och budget för varje uppdrag.  

 

Enligt Landin och Lind (2011) har ett antal studier visat att produktivitetsutvecklingen inom 

byggbranschen är mycket långsammare än andra tillverkande industrier. Detta på grund av att 

byggprojekt utförs under tidspress med begränsade resurser, som skall producera en komplex 

produkt på en tillfällig fabrik (Samuelson, 2010). Dess projektbaserade organisationer gör att 

kostnaderna för olika byggprojekt kan bli för stora, detta har medfört att varje aktör vill 

maximera sina vinster och sänka sina kostnader, uppfylla lönsamheten samt generera kvalité och 

snabba resultat. Detta gör att byggbranschen hamnat efter jämfört med andra industrier när det 

gäller att använda IT som hjälpmedel under byggnadsprocessen, då det är svårt att bevisa 

lönsamheten för varje aktör (IT Bygg och Fastighet, 2002). Landin och Lind (2011) menar att det 

blir svårt att räkna produktpriset för projektbaserade organisationer då flera aktörer är inblandade, 

det gör att varje projekt är unikt som försvårar skillnaden för prisförändring mellan 

projektuppdragen. Ett annat hinder enligt Linderoth (2009) är uppsättningen av processer av 

temporära aktioner liknande projektorganisationer som sätts samman, utför projekt och som 

sedan splittras när projektet har kommit till sitt slut. 

 

Krav på snabba resultat, kvalitet och så låg totalkostnad som möjligt kan medföra olika 

komplikationer i form av byggnadsfel och annat slöseri under byggprocessen. Enligt regeringens 

byggsamordnare och byggkommitté konstaterades att drygt 30 % av produktionskostnaden i alla 

byggprojekt är byggfel och andra slöserier. Detta leder till att totalkostnaden som var 

överenskommet i början av projektet nu har fått ett nytt och högre tak samt att kvaliteten har 

försämrats (openbim del1, 2012). 

 

Intresset för användbara hjälpmedel för effektivisering av byggprocessen har ökat bland berörda 

aktörer inom byggbranschen. En ökad utveckling inom informationsteknologin har i sin tur lett 

till att fler branscher har kunnat använda IT som ett hjälpmedel. Enligt rapporten Sega Gubbar 

från statskontoret (2009) har IT som hjälpmedel kunnat generera snabb information om 

upphandlingar, tekniska lösningar, priser och annat relevant till de berörda aktörerna och där har 

det givit möjligheten att effektivisera byggbranschen. Utvecklingen av IT riktad mot 

byggbranschen i form av att ta steget från pappersritningar till visualiseringar av olika slag, där 

problem skall kunna lösas på plats istället för att skicka papper fram och tillbaka emellan 

aktörerna (Underwood & Isikdag, 2011). Exempel på en sådan teknologi som erbjuder aktören 

visualisering av projektet, tiden för projektet samt en prisplan är nämligen Building Information 

Modeling (BIM), (Sebastian, 2010). 

 



2 

BIM är en ny teknologi, ett verktyg för användning inom främst byggbranschen där intresset är 

som störst liksom dess potential och möjligheter till utveckling för en ökad användning 

(Jongeling 2008).  

 

BIM kommer från det engelska begreppet Building Information Modeling. Jongeling (2008) 

definierar BIM som ‖ all information som genereras och förvaltas under en byggnads livscykel 

strukturerad och representerad med hjälp av (3D) objekt där objekten kan vara byggdelar och 

även mer abstrakta objekt såsom utrymmen‖. 

 

Enligt Jongeling (2008) är BIM ingen teknik utan ett samlingsbegrepp på hur informationen 

skapas, lagras och används. BIM ger tekniska lösningar som syftar till att standardisera och 

effektivisera affärsprocesser inom konstruktion, byggnad och den operativa fasen av ett 

byggnationsprojekt (Brewer & Gajendran, 2011). BIM kan erbjuda användaren modeller i form 

av 4D och 5D, det vill säga två steg djupare och mer avancerat än 3D-modeller. Modeller i 4D 

innehåller en integrerad tidsplan, en tidsplan för byggets olika faser samtidigt som 5D-modeller 

innehåller en tidsplan från 4D samt är integrerad med en kostnadskalkyl. Denna kostnadskalkyl 

berör hela bygget från grund till en färdig produkt (Cholakis, 2011). Modeller i 4D och 5D är 

påbyggnader av detaljer av en 3D modell. Exempelvis, illustreras en byggnadsmodell i 3D 

samtidigt som 4D och 5D är detaljer såsom tidsplan och kostnadskalkyler.   

 

Pappersritningar är det traditionella sättet att presentera sina byggprojekt genom, fastän det inte 

ger lika mycket information om projektet och det finns inga möjligheter för eventuella ändringar 

om det skulle önskas inför projektets början. Att däremot presentera sina projekt genom BIM, 

som kan visualisera projektet i en modell ger möjligheten att justera modellen om så önskas på 

plats. På så sätt kan information vid användande av BIM öka informationsflödet för beställare 

samt berörda aktörer. Det handlar helt enkelt om att öka utnyttjandegraden för BIM vid varje 

projekt då denna teknologi används. 

 

Enligt en studie som gjorts av Skanska vinner berörda aktörer betydligt mer informationsmässigt 

vid användande av 3D-modeller såsom teknologin BIM erbjuder, exempelvis bygger aktörer en 

virtuell modell av projektet som helhet istället för enkel och traditionell ritning av varje moment. 

Det ger användaren en möjlighet till bland annat direkt redigering om så önskas samt en inblick 

av verklighet i modellvisualiseringen (bimobject, 2012). En annan fördel enligt Linderoth (2009) 

som BIM medför är aktörernas roller och den nya strukturen som dessa får. Samarbete och 

kommunikation blir ännu ett nödvändigt verktyg för att undvika misstag under projektets gång. 

Konflikter och missförstånd på fältet som kan kosta bygget mycket kapital kan minska rejält, 

närmare sagt upp till 90 % då BIM används (Jongeling, 2008). Modellkvaliteten blir automatiskt 

bättre då den går genom olika processer i form av bekräftande och redigering av de involverade 

intressenterna för projektets bästa redan i fasen innan bygget har satts i verk.  

 Problemdiskussion  1.2

Enligt Legris, Ingham och Collerette (2003) väljer företag att investera i informationsteknologi 

(IT) av många skäl, några av dessa kan vara: för att sänka kostnaderna, för att kunna producera 

mer och minska kostnaderna samt för att kunna förbättra kvalitén av produkter och/eller tjänster 

för verksamheten och förbli konkurrenskraftig. Sedan informationsteknologin började 

implementeras i organisationer har dess utveckling bidragit till positiva förändringar för 
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ekonomin (Samuelson, 2010). Målet med IT investeringar är att minska produktionskostnader 

och öka kvalitén av arbetsprocessen och därmed bli mer konkurrenskraftigt inom sin bransch. IT 

investeringar gör att kostnaderna för organisationen reduceras genom att arbetsprocessen 

effektiviseras som ger affärsnytta och möjliggör affärsmålsuppfyllelse för organisationen 

(Lundberg, 2009).  

 

Enligt Samuelson (2010) har de stora IT investeringar under 80-talet och början av 90-talet varit 

en besvikelse för många företag såväl som byggföretag, då förväntningarna har varit för högt 

ställda. Även Lundberg (2009) beskriver att IT investeringar tas för givna av verksamheten, där 

nyttan av investeringen sällan utvärderas, istället görs antaganden och uppskattningar som inte 

kan mätas.  

 

Implementeringsfasen är den mest kritiska fasen i ett projekt när ett nytt IT system skall tas i 

bruk, då organisationen ofta stöter på motstånd hos de anställda i form av till exempel rädsla eller 

osäkerhet över sin nuvarande arbetssituation (Kim & Kankanhalli, 2009). Ny teknologi är inte 

alltid lösningen till organisationens eventuella problem, exempelvis ifrågasättande av meningen 

med att investera i en dyr teknologi om användarna i sin tur inte kan använda sig av teknologin 

såsom det var menat innan implementeringen (Fox, 2009). Enligt Sebastian (2011) kan 

rollförändringar leda till olika komplikationer, exempelvis då arkitektens roll oförtydligas av 

kunden eller den beställande som kunden har gått till. I och med att aktörernas processer 

förändras på grund av teknologin innebär det i sin tur att relationen blir ännu viktigare då 

samarbetsaspekten blir än mer betydelsefullare vilket i sin tur kan leda till som tidigare nämnt, ett 

oförtydligande i rollerna (Sebastian, 2011).    

 

Enligt en rapport av IT Bygg och Fastighet Prodit (2002) konstatserades att införing av ny teknik 

inom byggbranschen är enormt svårt. Det saknas inte initiativ kring IT-utveckling i den svenska 

bygg och fastighetssektorn, utan det finns gemensamma utvecklingsprogram som samlar in 

intressenter från olika organisationer i sektorn och där, genom samarbete med universitet och 

högskolor, arbetar med forsknings-, utvecklings- och implementeringsprojekt (Samuelson, 2010). 

Hindret för implementering av BIM inom organisationen utgörs istället av brist på övertygelsen 

hos beslutsfattare om dess ekonomiska fördelar (Brewer & Gajendran, 2010). Enligt Brewe och 

Gajendram (2011) kan beslutfattarens inställning till teknologi investering och dess fördelar 

påverka sannolikheten för ICT/BIM adoption inom en projektgrupp, då rädslan för 

organisationens ekonomiska villkor och ökad konkurrens skapar press för att skära ner kostnader 

för organisationen, de kräver en noggrann undersökning av de fördelar och kostnad som ny 

teknik kan ge (Petter, DeLone & McLean, 2008).  

 

Den största fokusen för projektorganiserade verksamheter är tidkonsumtionen. De inblandade 

aktörerna inom projektet vill se omedelbara fördelar inför implementering av BIM, eftersom det 

leder till stora organisatoriska förändringar vid införandet av ny teknik (Linderoth & Jacobsson, 

2010). Förutom tidskonsumtionen medföljer BIM med sin komplexitet en hög prislapp som alla 

organisationer tyvärr inte har råd med (Hergunsel, 2011). Vilket automatiskt för oss in på ännu ett 

hinder för BIM, för vilka organisationer, med hänsyn till storlek och resurser, ska denna 

teknologi marknadsföras för? Det som påverkar vilket IT stöd organisationen väljer, beror på 

vilket behov samt aktörer som är involverade, där den anpassas efter den process och de roller 

som sektorns aktörer traditionellt har antagit (Samuelson, 2010). Ett annat hinder är då den 

enskilde aktören i ett projekt väljer att favorisera och höja sin verksamhet i första hand istället för 
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att se till projektets bästa och förstå relationerna samt det arbetet som pågår emellan aktörerna 

inblandade i byggprojektet (Linderoth, Jacobsson, & Rowlinson, 2011). 

 

Dehlin och Olofsson (2008) hävdar att alla intressenter i ett projekt drar nytta av användningen av 

BIM, därför bör BIM utvärderas under projekttiden och dess kostnader bör fördelas bland 

intressenterna. Det handlar inte om att de mellanstora organisationerna inte har tillräckliga med 

ekonomiska resurser för att investera i BIM utan mer om den bristande beredskapen och 

kunskapen för användning av BIM. Även dem aktörer som har förmågan att använda BIM har 

inte tillräckligt med makt att kräva en obligatorisk användning av denna arbetsmetod i ett projekt 

med andra aktörer, utan det är bara beställaren som kan kräva en sådan obligatorisk användning 

(Linderoth, 2009). 

 Problemformulering 1.3

Syftet med BIM är att generera fördelar till de berörda aktörerna inom byggprocessen så att dem 

ska kunna uppnå lönsamhet, kvalité och snabbhet inom sina verksamheter samt minimera 

kostnader inom produktionen. I praktiken används det inte lika effektivt som det diskuteras. Det 

aktuella problemet är att ta reda på varför det inte används i någon större utsträckning, att förstå 

vilka hinder och drivkrafter de berörda aktörerna upplever inför användning och implementering 

av BIM.  

 

Examensarbetets övergripande forskningsfråga lyder som följande: 

 

Hur upplever aktörer inom byggbranschen hinder och drivkrafter inför implementering och 

användning av BIM? 

 Syfte  1.4

Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka hinder och drivkrafter som aktörerna inom 

byggbranschen upplever inför implementering och användning av BIM. Med hjälp av 

vetenskapliga artiklar, avhandlingar och litteratur som finns tillgänglig skall vi studera de hinder 

och drivkrafter som finns för implementering och användning av BIM och utifrån det kunna 

förstå och beskriva branschens relation till BIM, samt ta hjälp av utvalda aktörer inom 

byggbranschen för att få en inblick in i det praktiska arbetet kring BIM och dess hinder och 

drivkrafter i praktiken.  
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2 Metod 
I nedanstående kapitel redovisas och diskuteras val av metod och datainsamlingsteknik som 

praktiserats i studien. Metodvalet skall tjäna författarnas syfte med föreliggande uppsats. Skälen 

för den valda metoden, forsningsstrategin förklaras, varför just den metoden valdes samt hur 

resultatet hade påverkats om annan forskningsstrategi hade valts. 

 Val av Metod 2.1

Det som avgör om forskaren väljer en kvalitativ eller kvantitativ forskningsstrategi beror på det 

forskningsproblem som har valts (Patel & Tebelius1987). Med tanke på forskningsfrågan för 

detta examensarbete lämpade det sig en kvalitativ forskningsstrategi bäst inte enbart enligt 

författarna för denna studie utan också för att skapa oss en teoretisk grund. Den kvalitativa 

forskningsstrategin gav oss möjligheten att analysera tidigare forskning, tankar och åsikter kring 

ämnet BIM, det valda ämnet för denna studie. Detta gav oss den grund av information som 

krävdes för att i ett senare skede kunna förstå de respondentroller, respondenter som vi har 

intervjua för denna studie. Den kvantitativa forskningsstrategin hade inte gett oss den teoretiska 

grunden som eftersöktes och krävdes vid den tidpunkten för att förstå ämnet på ett djupare plan 

och av den anledningen valde författarna för denna studie att vända sig till den kvalitativa 

forskningsstrategin.   

 

Enligt Holme och Solvang (2006) kan den kvalitativa forskningsstrategin ses som ett 

samlingsbegrepp för olika sätt att samla in data, genom direkt observation, observation via 

deltagande, analys av källor samt intervjuer. Vi utgick därför utifrån de vetenskapliga artiklar, 

avhandlingar och den litteratur som var tillgänglig för att bygga studien på. Senare genomfördes 

intervjuer bland aktörer inom byggbranschen där valet av aktörer förklaras i kapitel 2.3.1 urval av 

respondenter, utifrån det kunde vi samla in ytterligare information om BIM samt aktörernas 

upplevda hinder och drivkrafter med IT-systemets implementering och användning. Denna 

metodval passade oss bäst, för att BIM är ett relativt nytt område med fortfarande outforskade 

områden kring denna teknologi. Därför var det första steget teoretiskt, en kvalitativ 

forskningsstrategi tillämpades.   

 Datasamlingsteknik 2.2

För att samla den nödvändiga datan för denna studie lades en stor fokus på vetenskapliga artiklar 

och avhandlingar. Detta med tanke på att det valda ämnet för denna studie, som är en form av en 

IT-implementering i organisationer, litteraturen innehöll den information som eftersöktes av 

författarna för denna studie. 

 

När den teoretiska grunden för författarna var satt och förståelse för ämnet var på den önskade 

nivån, togs det sedan tid för planeringen av intervjuerna med de önskade respondenterna. 

Aktörerna som valdes ut för denna studie skulle ha en roll i ett BIM-projekt att göra. Olika 

aktörer med olika bakgrund valdes ut för att skapa oss en bild, ett perspektiv från varje aktör och 

för att få en insikt i deras arbete under ett temporärt projekt och sammanslagning av flera olika 

aktörer. Detta för att se hur BIM påverkar aktörernas vardagliga roll genom samarbete med olika 

individer (förklaras ytterligare på kapitel 2.3.1). Enligt (Holme & Solvang 1997) är styrkan i den 

kvalitativa intervjun i att undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett vardagligt 

samtal. Det innebar att detta var en den intervjuform där forskaren utövade minsta styrning vad 

gällde undersökningspersonerna. Vi strävade efter att få påverka intervjun i högsta grad med ett 
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antal frågor som ställdes de olika responderade. Detta för att få ut den önskade informationen 

som författarna för denna studie tyckte var nödvändig och inte annat kring data.  

2.2.1 Primär data 

Vid enkäter, intervjuer och bokföring/observation är utgångspunkten vanligen i att data som 

krävs inte finns tillgänglig sedan tidigare. Det efterfrågade datamaterialet samlas alltså för första 

gången, det vill säga vi gör en primärdataundersökning (Dahmström, 2011). Ytterligare vad som 

bör tas i åtanke vid sådana dataundersökningar är intervjufrågorna, hur öppna de får vara för 

tolkning. Av den anledningen utformade vi frågorna till våra respondenter på så sätt att de skulle 

vara så rak på sak som möjligt. På så sätt kunde vi spara tid på att gå genom irrelevant data och 

lägga den kraften på att få ut den önskade datan från våra responderade. Detta kallas för 

standardisering (Patel & Davidsson 1994).  

 

Den primära datan för detta examensarbete samlades in utifrån intervjuer med respondenter på 

olika företag. Intervjuerna kom att spelas in om medgivande gavs från respondentens sida vilket 

också gavs och som sedan bearbetningen av intervjuinformationen ägde rum för att förbereda oss 

mot nästa respondent. En mall av frågor som är såpass direkta som möjligt för att minska 

tolkningsfriheten och svar som studien inte har någon nytta av framställdes och skickades ut till 

respondenter innan intervjun tog plats för de skulle kunna förbereda sig. Frågorna justerades 

beroende på vilken respondent som skulle intervjuas, exempelvis kunde inte arkitekten och 

kunden eller ventilationsfolket och projekteringsledaren få svara på samma frågor. Vi ville ha 

olika information av de olika respondenterna för att skapa den nödvändiga helhetsbilden som 

krävdes av praktiken. Antalet intervjuer utöver de sju planerade intervjuerna som gjordes berodde 

på behovet av den nödvändiga informationen från varje respondent. Hade det vi inte fått ut den 

nödvändiga informationen under det första intervjutillfället, skulle sedan ett till intervjutillfälle 

äga rum. Enligt (Saunders 2003) skall den information som görs om till text efter varje 

respondentintervju skickas tillbaka till den intervjuade för att undvika missförstånd mellan 

författarna och respondenten vilket också gjordes för denna studie. 

2.2.2 Sekundär data 

Enligt Dahmsröm (2011) är sekundär data information från andrahandskällor som till exempel 

artiklar, böcker, databaser och publikationer av tidigare studier. Publikationer av tidigare studier 

på tillgängliga databaser relaterat till BIM kom att användas i stor skala som det märks på 

referensavsnittet. Med hänsyn till detta kom den största mängden information från avhandlingar 

av olika forskare och vetenskapliga artiklar kring själva BIM samtidigt som litteraturen kom att 

stödja oss kring området, implementering av olika IS-system i och med att BIM är en form av ett 

IT-system. 

2.2.3 Reliabilitet 

Ett viktigt kriterium för reliabilitet (trovärdighet) är om andra forskare skulle komma fram till 

samma resultat om de skulle använda sig av samma angreppssätt (Eriksson & Wiedersheim-Paul 

2006). Att svara ja vore för optimistiskt med tanke på att en likartad studie med olika tankebanor 

genom nya ögon förmodligen skulle genomföra det på annat sätt och vis och skulle i sin tur 

komma fram till ett eventuellt olikartad resultat än resultatet som framkommer från denna studie. 

Däremot skulle inte resultatet skilja sig dag och natt om studiens informationskällor var 



7 

någorlunda lik denna studies, ansatsen var någorlunda likadan och problemformuleringen var 

detsamma. 

 

Ett annat sätt för att höja reliabiliteten(trovärdigheten) för denna studie är de intervjuer som ägde 

rum, spelades in med respondentens godkännande och som sedan transkriberades för att 

säkerhetskälla att de tolkningar som gjorts är rätta. Detta för att undvika missförstånd i ett senare 

skede.   

2.2.4 Kvalitet 

Kvaliteten för denna studie byggs till stor del på vetenskapliga källor såsom vetenskapliga 

artiklar, vetenskapliga avhandlingar, litteratur och sedan noga utvalda respondenter som var 

skickliga inom sina respektive områden. En positiv aspekt med artiklarna för denna studie var att 

dessa källor var att vi oftast kunde bekräfta saker och ting genom flera artiklar vilket höjde 

kvaliteten för denna studie ytterligare.  

 Genomförandet av empirisk studie 2.3

Nedan presenteras respondenterna för denna studie, deras yrke, varför just dessa aktörer valdes 

för denna studie, antalet intervjuer som genomfördes för att kunna påbörja det empiriska 

avsnittet och sist, en sammanfattningstabell som presenterar respondenterna på nytt och 

kortfattat. Det skall också påpekas att en av de responderades identitet är utbytt till ”respondent 

A” pga. personliga skäl.   

2.3.1 Urval av respondenter 

Respondenterna som intervjuades för denna skulle antingen använda sig av BIM i nuläget eller 

har för intention att använda sig av det inom en snar framtid. Detta för att vi skulle skapa en 

klarare bild av BIM i verkligheten. De individer, aktörer som intervjuades för denna studie skulle 

antingen arbeta med BIM, BIM-relaterad teknologi, ha som intention att använda BIM i 

framtiden eller minst känna till dess kapacitet inom byggbranschen.   

 

Respondenterna som valdes ut för denna studie var en arkitekt, en bygg-konstruktör följt av 

underleverantörerna, el-konsult, Ventilation, och avslutningsvis aktörerna, projekteringsledaren, 

platschefen och sist, nämligen beställaren. Anledningen till att dessa aktörer valdes ut var att de 

alla ingår i ett byggprojekt. Dessa aktörer går ihop till en temporär och projektorienterad 

organisation som splittras när byggprojektet som de är inblandade i avslutats.     

 

Respondenterna ovan hade alla en roll inom bygget där kommunikation och 

informationsdelningen ägde rum emellan dessa parter genom BIM via en 3D-modell. För att ett 

byggprojekt ska bli lyckad måste kommunikationen och informationen vara korrekt innan ett 

byggprojekt påbörjas vilket är det som BIM inriktar sig på. Varje aktör har en roll inom bygget, 

en specifik uppgift och när den specifika uppgiften är klar tar nästa aktör vid och påbörjar sitt 

arbete tills bygget är klar.  

 

Till en början planerades ca tio intervjuer med de responderade för att inte gå miste om eventuell 

information som inte kunde hinnas med under det egentliga intervjutillfället. Med de 

responderades samarbetsvilja räckte det endast med en intervju per respondent, det vill säga totalt 

sju intervjuer.  
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2.3.2 Presentation av respondenterna  

 

RESPODENT BEFATTNING ORGANISATION 

Pontus Bengtson BIM ansvarig WSP 

Anders Kajser Projektledare NCC 

Visar Berisha Beställare Falköpings Kommun 

Daniel Esplund Byggnadsingenjör/arkitekt CH-Arkitekter 

Christer Larsson El-konsult Projektengagemang 

Hans Skogslund Platschef NCC 

Respondent A Ventilation WSP 

Figur 2.0  Presentation av respondenterna, med befattning och organisation de arbetar i. 
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3 Teori 
I detta avsnitt presenteras tidigare studier inom Byggbranschen och informationsteknologi (IT) 

som ger stöd för frågor till, IT inom Bygg, IT-implementering samt dess fördelar och nackdelar 

inom byggbranschen. Teoridelen skapar en teoretisk sammanfattning som vi sedan kommer att 

använda vid insamling av relevant data av empirin. Det ska även ge stöd för analys av insamlade 

data, diskussion kring slutsatsen samt för att kunna besvara examensarbetets forskningsfråga.   

 Byggbranschen  3.1

Enligt Nordstrand (2008) inleds byggprocessen utifrån ett behov eller en idé från byggherren, 

som kan vara en privatperson eller en organisation, därefter involveras flera olika aktörer som 

måste samarbeta och kommunicera för att kunna påbörja byggprocessen. Dessa projektbaserade 

organisationer gör att varje byggprocess är unik i sin sammansättning av företag och människor, 

där med har de också olika förutsättningar gällande tid, resurser och budget för varje uppdrag 

(Samuelson, 2010). Den påbörjade byggprocessen ska då leda till en färdig byggnad enligt 

byggherrens önskemål och krav, därför är det viktigt med en god och tydlig projektering 

(Nordstrand, 2008).  

 

För att dessa aktörer ska kunna undvika kollisioner och missförstånd mellan varandra används 

olika hjälpverktyg under byggnadsprocessen. Hjälpverktygen för en god och tydlig projektering 

kan exempelvis vara strukturplan, inköpsplan, tidsplan, maskinplan, resursplan och APD-plan 

(arbetsplatsdsipositionsplan). Ju mer detaljerade beskrivningar och analyser som genomförs, 

desto mindre ändringar kommer det att behöva göras under eller efter produktionen (Nordstrand, 

2008). Enligt dem bygghandlingar som framställts av projekteringsgruppen påbörjas därefter 

byggnadsproduktionen. Efter att entreprenaden är färdigställd ska produkten överlämnas till 

beställaren enligt överenskommelsen där slutfasen är förvaltning med drift av byggnaden och 

underhållningsarbete som exempelvis reparationer och utbyte av byggnadsdelar vid behov 

(Nordstrand, 2008). 

 Informations teknologi inom byggbranschen 3.2

De senaste åren har dramatiska förbättringar gjorts inom IT utveckling, även inom 

byggbranschen har IT använts som hjälpmedel för att beskriva och dokumentera arbetet under ett 

byggprojekt, där många aktörer är inblandade under tillfälliga projekt. I dagsläget matas nästan 

all projektinformation in med olika IT-verktyg eller genereras av ett datorprogram som vidare 

kan användas av de många aktörerna som är involverade i ett byggprojekt (Fischer & Kunz, 

2004). 

 

Tidigare har 2D-modeller varit ett utmärkt hjälpmedel och har använts för att enkelt, snabbt och 

effektivt utföra analyser (Jongeling, 2008). Traditionella pappersritningar är fortfarande populära 

men leder av naturliga skäl till byggfel och följaktigen omarbete. BIM ger möjligheten till att 

direkt redigera ritningen efter samtycke och diskussion med övriga aktörer samt betydligt 

minimera byggfel visualisering vilket också kan ses som ett starkt IT hjälpmedel inom 

byggbranschen (Sebastian, 2010). 

 

Som tidigare nämnt kommer BIM från det engelska begreppet Building Information Modeling 

och är ett relativt nytt begrepp. BIM introducerades redan under 1970-talet i teoretisk form och 
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har länge varit ett omdiskuterat ämne i den akademiska världen (Jongeling, 2008). Detta område 

var relativt okänt ändå fram till de stora CAD-leverantörerna såsom Autodesk, Bentley Systems 

och Graphisoft tog ett steg av initiativ och började använda sig av BIM. Det var då det stora 

genombrottet skedde för BIM. Forskningen är också tydlig med att BIM är ett relativt okänt och 

outforskat område och föreslår därför mer forskning för att öka utnyttjandegraden för att detta 

avancerade och nyttofulla system (Jongeling, 2008) 

 

BIM kan enkelt definieras som en portal, plats där information genereras och används under till 

exempel ett byggprojekts livscykel (Underwood & Isikdag, 2011). Enligt Jongeling (2008) kan 

denna information sedan användas av de olika aktörer och intressenter som är involverade i detta 

projekt. BIM erbjuder sina användare 3D-modeller i ‖levande grafik‖, det vill säga att 

användarna skall kunna orientera sig genom denna modell i 3D och kunna redigera vid önskan. 

Det skall också påpekas och understrykas att alla modeller i 3D inte är och inte heller skall 

kopplas till BIM. För att en modell skall kunna kopplas till BIM och att en skall kunna påpeka att 

modellen är skapad i BIM, måste denna modell, ritning innehålla objektorienterad information 

om byggprocessen och produkten (Jongeling, 2008). BIM tar modeller till en helt annan nivå helt 

enkelt med möjligheten att se väldigt grundläggande information, exempelvis, vilket trä golvet är 

gjord av (Underwood & Isikdag, 2011).  

 

 

 
Figur 3.0 Exempel på visualisering av 3D byggnad. 
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3.2.1 BIM användning 

Det är svårt att definiera i vilken gard BIM används. BIM erbjuder inte enbart 3D-modeller utan 

även modeller i 4D och 5D (enligt figur 3.1) (Cholakis, 2011). Vissa användare kan enbart ha 

nytta av 4D-modeller samtidigt som andra aktörer kan lika gärna utnyttja 3D, 4D och 5D-

modeller. Därför är det svårt att fastställa användningen. För att läsaren inte skall tappa tråden 

kan ett exempel användas som ‖Word‖. Word används för att skriva dokument, redigera texter i 

form av textstorlek, typsnitt, stil och texter i form av färg bland mycket annat. En enkel 

användare av Word har möjligtvis enbart användning av Word för att skriva klart ett dokument 

och sedan spara eller skriva eller både och. En lite mer avancerad användare skulle kunna få för 

sig att använda lite mer avancerade verktyg för sitt dokument då det dokumentet är kanske till 

ledningen eller andra aktörer, internt och externt. Utifrån det tidigarelagda baserar vi därför att 

definitionen av användning av BIM är svår med tanke på att alla användare inte nödvändigtvis 

använder BIM och alla dess modeller som erbjuds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Exempel av 2D, 3D, 4D, 5D modeller. 
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3.2.2 Drivkrafter för BIM  

Drivkrafterna bakom Bim är stora och forskningen stödjer det. Det talas om kommunikation, 

informationsdelning, samarbete och mindre fel vad gäller exempelvis byggnationsprojekt samt en 

ökad kvalitet på de modeller som skapas via BIM och i 3D med koppling till BIM (Linderoth, 

2009). Vad gäller kommunikation, handlar det om de olika aktörerna, intressenternas 

kommunikation under byggprocessen. Dessa intressenter har presenterats tidigare i ‖val av 

respondenter‖. Informationsdelningen sker då dessa intressenter redigerar inne i själva BIM som 

denne sedan delar med sig till de andra aktörerna som också är inblandande för att i sin tur kunna 

se om de förändringar som skett är passande och genomförbara för bygget. I varje projekt inom 

bygg är de involverade många och samarbete är en viktig aspekt för projektets bästa. Det är ca sju 

olika intressenter exempelvis i form av arkitekten och ventilationsfolket som skall samarbeta 

genom BIM där arkitekten ritar upp bygget och ventilationsfolket visar sedan via BIM hur 

ventilationen skall byggas och dras genom olika väggar och tak. Detta samarbete mellan olika 

aktörer, intressenter leder till nära kommunikation och viktig information som delas och skickas 

fram och tillbaka för validering och bekräftande mellan de olika parterna och kanske den 

viktigaste parten, kunden. Enligt (Linderoth, 2009) ökar kvaliteten på modellen som skapas i 

BIM betydligt mer än om den vore i en enkel 2D, pappersform. (Linderoth, 2009) diskuterar 

också kostnaden, där BIM kan även hjälpa till att minska kostnader då omarbete och byggfel kan 

reduceras. Detta byggs på som tidigare sagt, en ökad kommunikation, mindre omarbete och noll 

konflikter på fältet under byggets gång. Däremot medger Jongeling i en artikel skriven av 

(Linderoth, 2009) att BIM och den information som hanteras via BIM inte utnyttjas till sin fulla 

potential och föreslår en djupare forskning för att kunna utnyttja BIM till den sin fulla potential.  

Ingen aktör vill efter varje lyckad projekt gå minus kapitalmässigt och därför har vanan att se till 

sig själv och se till att inte gå minus vuxit fram bland aktörerna och kunden får betala det i form 

av byggfel och dålig kvalitet på bygget. Däremot vid infördandet av BIM skulle det leda till att 

det blir ännu en fas i varje byggprojekt som måste genomgås för att kunna sätta planerna i verk 

och börja bygga (Linderoth, 2009). BIM ser till att alla intressenter involverade i projektet ser vad 

medparten delar med för tankar och information samt om en aktör har gjort det de skall göra. 

Istället för egennyttan som beskrevs tidigare lyfts projektets bästa fram och ser till att projektet 

blir lyckad.  

3.2.3 Hinder för BIM  

De hinder som BIM står inför i aktörernas, intressenternas ögon är få men skäliga. BIM är ett 

högt avancerat IT-system där allt måste gå enligt planerat vid införandet i organisationen. Här är 

implementeringen i sikte och oförutsedda aspekter som kan uppstå får inte existera och planerna 

måste följas till punkt och pricka. En annan aspekt är kostnaden, har alla aktörer råd med detta IT 

system? Med sin avancerade teknologi medföljer också en hög prislapp för den som vill 

implementera denna teknologi (Linderoth, 2009). Detta leder oss till ännu ett hinder, nämligen 

storleken på den organisation som försäljarna av denna teknologi skall rikta in sig på och den 

ekonomiska kapaciteten. (Dubois & Gadde 2002) säger i sin artikel att alla projekt inte är 

likadana och därför ses inte BIM som den ultimata lösningen. De påpekar också att BIM inte är 

tillför alla organisationer med tanke på den olikheten som råder mellan varje organisation. Enligt 

Alter (2006) finns det interna hinder inom organisationer mot förändring i form av ett nytt 

informationssystem såsom BIM. medarbetarna kan se denna förändring som ett steg bakåt istället 

för framåt, en medarbetares position i företaget riskerar att bytas ut vilket leder till att de sätter 

sig emot en förändring. Ännu ett hinder är då de anställda ser denna förändring som en 
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förolämpning mot deras kompetens (Alter, 2006). Ett kanske avgörande hinder kan vara då 

exempelvis att resursdivisionen med intention att förstöra projektet förser projektet med 

inkompetent personal. 

  

Enligt Brewe och Gajendram (2011) forskning visar att organisationskulturen inom en 

projektgrupp är viktigt att observera för att uppnå resultat inte enbart av BIM adoption utan vilket 

It system som helst. Då de aktörer som är inblandade i ett byggprojekt har lojalitet mot det egna 

företaget och samtidigt lojalitet till projektets bästa. Med det sagt kan den anställde därmed välja 

lojaliteten mot sitt företags bästa och se till att minska förlusterna på företagets sida och riskera 

projektkvaliteten istället. Detta kan ses som ett hinder i den synen då med alla dessa modeller 

som BIM erbjuder, kommer aktören att fortfarande favorisera och värdera sin lojalitet mot 

företaget först sedan projektets bästa. Aktörernas attityder om BIM varierar och det saknas 

förtroende för om tekniken kan leverera lönsamhet som ett resultat av användning eller 

inte(Brewer & Gajendran, 2011).  

 IT-implementering 3.3

Building Information Modeling är ett IT-system som ska implementeras inom organisationen och 

användas till dess fördel. Genom att se på forskningen kring IT-implementering kan nya begrepp 

och modeller identifieras som kan vara till nytta inför analysen av drivkrafter och hinder för BIM 

användningen. Den alltmer snabba teknologiutvecklingen ställer högre krav på organisationens 

förmåga att agera strategiskt och använda informationsteknologin (IT) för att utveckla nya 

affärsmöjligheter. Det är allmänt känt att de allra flesta verksamheter använder sig av någon form 

av IT för att förenkla och effektivisera ledningens och medarbetarnas arbetsuppgifter för att 

därigenom nå sina mål. Det finns flera anledningar varför organisationer väljer att implementera 

IT, några av dessa brukar vara att företaget vill effektivisera, förenkla eller höja kvalitén på 

genomförda arbetsprocesser. Enligt Mooney et al. (1996) visar forskning att användningen av IT 

möjliggör tre typer av effekter för organisationen, dessa är automatiserings effekter, informativa 

effekter och transformativa effekter. Detta möjliggör förbättringsmöjligheter inom hela 

organisationen. Enligt Fox och Hietanen (2007) innebär automatiserings effekter att individuella 

arbetskraften minskar, som i sin tur leder till att även kostnadsbesparingar görs inom 

organisationen. Medan informativa effekter uppstår genom att samla in, lagra, bearbeta och 

sprida viktigt informationen som kan användas för beslutstöd samt förbättring av organisationens 

struktur och produktionskvalité (Fox & Hietanen, 2007).  Enligt Fox och Hietanen (2007) den 

transformativa effekterna avser informationsteknologins förmåga att underlätta och stödja 

processen för innovation och transformation för att kunna förbättra servicekvalitén och 

flexibilitets möjlighet för organisationen. 

   

IT investeringar har medfört stora förändringar inom organisationen, där det har bidragit till 

positiva förändringar inom organisationens ekonomi, där IT används som verktygsstöd för att 

förbättra arbetsprocessen inom organisationen (Samuelson, 2010). Även Lundberg (2009) hävdar 

att IT investeringar har medfört positiva förändringar inom organisationen i form av effektivare 

arbetsprocesser och ökad affärsmöjligheter, som gör att kostnader minskar genom att förbättra 

och förändra den nuvarande arbetsprocessen som ger affärsnytta och möjliggör 

affärsmåluppfyllelse för organisationen. 
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Trots kunskapen om vikten av IT-implementering finns det inom detta område ett stort problem, 

vilket kännetecknas av det höga antalet av misslyckade IT-investeringar (Fitzgerald et. al, 2002). 

De flesta organisationer ser IT-investeringar som en risk snarare än en möjlighet (Luftman, 

2004). Enligt Petter, DeLone och McLean (2008) är effekterna av IT investeringar ofta indirekta 

och påverkas av mänskliga, organisatoriska och omvärldsfaktorer, som gör att mätning av 

effekter av IT användningen kan vara komplicerad eftersom det är svårt att veta vad som är orsak 

och verkan.  

3.3.1 IT-implementeringsprocesser  

För att IT-investeringar ska vara lyckad i en organisation, ämnar IT att stötta organisationen i 

dess strävan att nå affärsmålen, vara av teknisk kvalitet samt vara användbart för användaren, 

som i sin tur leder till att IT-systemet accepteras av användaren (Aggestam, 2008). 

Användaracceptans innebär att användarna har en positiv inställning till den nya IT 

implementering i organisationen, samt en hög vilja att använda den (Allwood, 1998).  Enligt 

Allwood (1998) användaracceptansen är en viktig faktor att ta hänsyn till vid utvecklingen av en 

bra IT implementering, organisationen bör kontinuerligt arbeta med det under 

implementeringsprocessen. Implementering av ett nytt IT-system i organisationen kan även kräva 

stora förändringar inom organisationsstrukturen och organisationskulturen. Det kan vara till 

exempelvis affärsprocesser, ledningsroller, arbetsuppgifter som förändras (O’Brien & Marakas, 

2005). Detta leder till att det blir svårt att förutse hur dessa processer kan komma att utvecklas.  

 

Innan ett IT-system implementeras, finns det vissa planer och visioner som leder till att en 

förändring krävs inom organisationen. Sedan skall individen också tolka och omsätta dessa planer 

och visioner om roller och arbetsuppgifter, vilket gör att de ursprungliga planerna och visionerna 

förändras. Ciborra (1997) menar att förändringar i de ursprungliga planerna kommer alltid att ske, 

stora eller små, då roller och arbetsuppgifter kan komma att genomföras på andra sätt än de som 

var planerade innan implementeringen av ett nytt IT-system. Detta kan dels bero på att tekniken 

tolkas olika av olika individer och aktörsgrupper över tiden (Orlikowski, 1992) och med tanke på 

kunskapsutveckling finner vi olika sätt att använda tekniken (Orlikowski & Hofman 1997). 

Tolkningen av en nyteknologi kan bero på flera aspekter. Den psykologiska aspekten kan ha en 

avgörande roll för hur den enskilde individen tolkar teknologin och på så sätt kan även avgöra en 

lyckad och en misslyckad implementering och användning av nytt it inom organisationen 

(Orlikowski & Hofman 1997).  Nyligen avslutad forskning visar flera psykologiska faktorer som 

påverkar framgången för BIM användning och utveckling inom organisationer (Brewer & 

Gajendran, 2010).  All förändring medför att människorna i organisationen blir påverkade, som 

kan vara både positiva och negativa. Det leder till att organisationen ofta stöter på motstånd hos 

de anställda, och användaren kan känns sig misslyckad i form av till exempelvis rädsla eller 

osäkerhet över sin nuvarande arbetssituation (Legris & Collerette, 2006). För att kunna hantera 

motståndet är det viktig med ledningens stöd samt kommunikation och delaktighet under IT 

implementering (Kim & Kankanhalli, 2009).  

 

Implementeringsprocesser också är förändrings- och lärprocesser och dessa är ofta framväxande 

(Bresnen, 2006).  Karaktären på IT-implementeringsprocesser, står då i skarp kontrast till hur 

byggsektorn fungerar där de involverade aktörer vill ha snabba och synbara resultat p.g.a. att ett 

projekt är avgränsat i tiden (Jacobsson & Linderoth, 2010).  
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Under IT implementeringsprocessen innebär det även att organisationen ska satsa på högre 

medarbetarkompetens och utbildningar bland involverade IT användare, målet är att utveckla 

organisationens mänskliga resurser så att de kan tillämpa den nya IT implementering själva och 

lära sig av erfarenheterna från de förändringsåtgärderna som tillämpas. BIM står för flera 

utmaningar, då den implanteras främst på projektorganiserade organisationer som till exempel 

byggbranschen. Winch (1989) nämner i sin artikel att byggprojekt är bland de mest komplicerade 

projekt i världen som enligt Gidade (1996) bara blir mer komplexa ju längre in i framtiden vi 

kommer. Ett byggprojekt involverar olika aktörer med olika specialiteter för att sedan fungera 

som en enhet (organisation) och sedan genomföra projektet. Sebastian (2010) menar att 

byggprojekten med olika aktörer inblandade är väldigt dynamiska där aktörer såsom arkitekten, 

ventilation, el, platschef och projektledare m.fl. måste handskas med information som skickas 

fram och tillbaka emellan dessa. Organisationsstrukturen består av flera under organisationer i 

form av aktörer nämnda tidigare som har olika ändamål beroende på deras specialiteter. I och 

med att dessa aktörer från en början är enskilda organisationer som sedan sätts samman till en 

enda organisation, enhet, ändras därmed deras roller såväl som makt vad gäller information 

(Sebastian 2010). En ‖vi‖ enhet bildas och informationen fördelas över denna enhet. 

 

 
 

Figur 3.2 Beskrivning av informationsfördelning och samspelet mellan aktörerna genom IT som 

exempelvis BIM 

 

Dessa IT-implementeringsprocesser skapar i sin tur flera hinder inom projektorganiserad 

organisationer, där de inblandade aktörerna inom projektet vill se omedelbara fördelar inför 

implementering av BIM (Linderoth & Jacobsson, 2010). För att BIM ska kunna nå maximala 

effekter krävs gränsöverskridande samverkan mellan dessa aktörer, eftersom det blir svårt att 

bevisa vem som vinner på vad under pågående byggnadsprocessen. Enligt Brewer och Gajendran 

(2010) för att kunna uppnå den maximala nyttan av IT investeringar inom byggbranschen är när 

IT systemet används tillsammans med andra aktörer, i ett projekt miljö, med affärsprocesser som 

spänner över gränserna för enskilda organisationer.  
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3.3.2 Teknik 

BIM är en teknologi, en mer avancerad sådan för komplexa arbetsuppgifter som används av flera 

aktörer samtidigt. För att detta skall vara möjligt måste användarna utbildas innan förändringen 

sker för att på så sätt förbereda medarbetarna inför den kommande förändringen (Alter, 2006). En 

annan viktig aspekt och kanske den viktigaste med tanke på att informationen skall skickas fram 

och tillbaka mellan aktörerna är samspelet mellan teknologierna vad gäller informationshantering 

(Underwood & Isikdag 2011). Det Sebastian (2011) i sin artikel syftar på är att teknologin måste 

stödja informationshanteringen på ett sådant sätt att den informationen som delas av exempelvis 

arkitekten skall i ett senare skede kunna öppnas av platschefen utan att hinder uppstår pga. 

teknologierna skiljer varandra åt, vilket i sig också är en barriär.      

 Sammanfattning av teorin 3.4

En sammanfattning av teorin inleds med hjälp av (figur 3.3) som beskriver vilka faktorer som 

påverka hinder och drivkrafter med BIM implementering och användning. Dessa faktorer är, 

Sociala Kognitiv, Resurser, Tekniken och Organisationsstruktur. BIM är ett IT-system som kan 

implementeras och användas av aktörer precis som ett vanligt IT-system med inriktning mot 

byggbranschen. Detta system påverkas av likartade faktorer som ett vanligt IT-system som 

implementeras och används bland aktörer. 

 

IT-implementeringsprocesserna möts av flera hinder som skapar ekonomiska risker för 

organisationen om den blir misslyckad. Ett av dessa hinder är sociala kognitiva faktorer, med ett 

helt nytt IT-system implementerad i organisationen förändras även arbetsprocesserna som 

påverkar användaren både positivt och negativt beroende hur den enskilde användaren tolkar IT-

implementeringen, som i sin tur även påverkar användarens beteende och handling inom deras 

arbetsuppgifter. Svensson (1992) definierar den kognitiva socialpsykologin på följande sätt, 

 

"Den kognitiva socialpsykologin är alltså i huvudsak inriktad på att beskriva och klarlägga hur 

människor tolkar och strukturerar sin sociala omvärld, och hur detta påverkar deras beteende 

och handlingsstrategier." 

 

För att IT-implementering ska kunna vara lyckad och användas av aktörer krävs det att 

organisationen tillhandhåller nödvändliga resurser. Dessa resurser är för det mesta monetära 

tillgångar, organisationen ska ha kapital för att kunna investera i andra icke monetära tillgångar 

som till exempel, ny mjukvara, programvara och uppgradering av programvaran. Samtidigt som 

en stor del av kostnaderna är utbildning av personalen då dess teknik är så pass avancerad och all 

information som delas mellan olika aktörer måste hanteras på något sätt. Även stora förändringar 

sker inom organisationsstrukturen då arbetsprocessen förändras snabbt när ett mer avancerat IT 

system implementeras i organisationen, till exempel vissa arbetsuppgifter förenklas enormt och 

lika många aktörer behövs inte längre involveras under dessa arbetsprocesser. 
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Figur 3.3 Beskrivning av faktorer som påverkar Hinder och Drivkrafter med BIM 
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4 Empiri  
Detta kapitel redovisar resultatet som framkommit under intervjuerna. Kapitlet sammanfattar en 

mer personlig bild av BIM från olika aktörer inom byggbranschen. Indelningen av kapitlet sker 

enligt våra respondenters åsikter om BIM:s drivkrafter, hinder, användning och 

utvecklingsmöjligheter. Respondenterna representerar olika yrken och företag samt ses som 

aktörerna som ingår i byggprojekt då teknologin BIM används.  

 Användning av 3D/BIM relaterad teknologi 4.1

Innan användningen av 3D/BIM relaterad teknologi bland de intervjuade respondenterna för 

denna studie skall vi introducera 2D ritningar det vill säga pappersritningar som används än idag 

och förmodligen en lång tid framöver. Sanningen är att byggbranschen än idag är beroende av de 

gamla traditionella pappersritningarna i 2D, som BIM förespråkare vill föra längre bort samtidigt 

som flerdimensionella modeller tar i kraft. 2D ritningar är fortfarande väldigt viktiga, om inte 

avgörande, inom byggbranschen och dessa kommer inte att ge vika för mer avancerad teknologi. 

Enligt BIM expert från WSP som ansvarig för deras BIM projekt i Sverige, finns det i vissa fall 

inte en 3D modell som kan beskriva vissa detaljer på bygget såsom en 2D modell skulle kunna 

beskriva.  

 

Användning av 3D/BIM relaterad teknologi bland de intervjuade respondenterna ser olika ut, 

beroende på de arbetsuppgifter som de har. Arkitekten till exempel utnyttjar inte BIM helt 

effektivt utan modellerna används enbart för att kunna visualisera för kunden och andra aktörer 

hur slutprodukten ska se ut. Medan beställaren vill få en tydlig beskrivning av ritningsmodeller 

upp till 5D, där modellerna innehåller integrerad tidsplan och kostnadskalkyl. Beställaren ser 

fördelar med BIM just när slutproduktens pris kan kalkyleras fram innan påbörjat byggnation.   

 

I dagsläget används mycket 3D ritningar och det saknas mer avancerad användning av BIM från 

alla intervjuade respondenterna. Projektledaren är mest positivt för användning av BIM under 

byggnadsprocessens gång, då ansvaret är att samordna alla aktörer med deras insamlade modeller 

som ska sammanställas. Framförallt är ventilationssamordning och kollisionseliminering vid 

modellsamordningen viktigt, just för att kunna reducera kollisioner och skapa ett bättre 

produktionsunderlag för arbetet. Även Platschefen vill gärna se större användning av BIM under 

arbetets gång, då det kan förenkla arbetet enormt. Enligt platschefen komplicerades arbetet när 

kunden till exempel vill ha ändringar under byggnationen, det är svårt att göra ändringar i 2D 

pappersritningar, då det blir en massa onödigt omarbete för alla, däremot hade det underlättat 

enormt att kunna visualisera byggnaden under byggnationen och göra ändringar på plats 

samtidigt kunna se direkta kollisioner innan påbörjat arbete.   

4.1.1 Hur BIM modellerna byggs 

Modellerna byggs med hjälp av olika visualiserings CAD-program. Aktörerna som är inblandade 

i projekt skapar sina delmodeller i 3D som de sedan skickar till en server inom CADPOOL där 

aktörernas delmodeller samlas in och sedan läggs ihop till en komplett modell av de olika 

sekvenserna av bygget som sedan blir en modell över hela projektet. Däremot skall det påpekas 

att den kompletta modellen inte används som grundmodell för bygget utan sammanlänkning sker 

endast för att upptäcka eventuella krockar (brister) emellan de olika delmodellerna som i ett 

senare skede kan påverka bygget negativt. Detta görs för projektets bästa. I denna fas skall 

eventuella kollisioner mellan olika aktörers delmodeller förutses för att senare kunna elimineras. 
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Dessa krockar dokumenteras av ‖modellbyggare‖, som projektledaren på NCC vill kalla de och 

som sedan skickas tillbaka till aktörerna där de i sin tur samgranskar dessa krockar. Med hjälp 

levande projektering via 3D modeller kan dessa krockar reduceras på betydligt kortare tid, cirka 

en dag till skillnad från längre tillbaka i tiden då detta kunde ta uppemot en vecka, om inte längre, 

menar projektledaren på NCC. Detta är ännu ett exempel på hur mogen teknologin är och hur 

långt den har kommit bland användarna av BIM relaterad teknologi.   

 

Informationen som hämtas från modellerna av aktörerna brukar vanligen stöta på brister i 

kodningen av standardiserade detaljer och projekteringar av modeller vilket också tyder på att 

ytterligare kunskap måste erhållas för att utnyttja BIM och dess applikationer till dess fulla 

potential. Arkitekten väljer också att påpeka att programvaran som den är i dagsläget inte är där 

den borde vara med tanke på hur informationsdelningen sker och informationsflödet. Vidare 

menar han att ändringar i delmodellerna bör göras i realtid så att eventuella kollisioner mellan 

aktörerna undviks, detta till skillnad från att filer sänds fram och tillbaka.  

4.1.2 Kunskap och förståelse 

En aspekt som BIM-experten uttrycker sig om, är bristen på förståelse för modeller och dess 

syfte. Han menar att organisationernas strategiska nivå saknar förståelse för sådan teknologi och 

dess syfte vilket i sin tur kan påverka informationen i exempelvis 3D-ritningar. BIM-experten 

menade också att vi pekade på en allvarlig brist som får för lite uppmärksamhet när vi ställer 

frågan vad deras krav är på modellerna som byggs med hjälp av BIM relaterad teknologi. 

 

”En ruskigt svår fråga som inte har ett generellt svar, ni pekar på en allvarlig brist, så er fråga 

är helt rättmätig, ni pekar på en allvarlig brist i hur vi hanterar modellerna idag. Vi har för få 

projektledare som ställer sådana frågor, utan man säger leverera en modell, vi skall ha en BIM-

modell, leverera vad ni kan”. 

 Hinder med BIM 4.2

Alla intervjuade respondenter i dagsläget använder inte BIM fullt ut, utan det mesta av 

informationen och modellerna som skapas av de och andra aktörer som de samarbeta med, går till 

spillo under byggprocessen, då aktörer upplever flera hinder som hindrar BIM från att kunna 

användas effektivt. Denna teknologi i sig är avancerad med många funktioner och blir bara 

svårare med fler applikationer vid en utveckling mot 4D och 5D, som gör att för många personer 

involveras i detta. Enligt Bim-experten och Arkitekten är kanske det största hindret idag, i och 

med att det är såpass många individer inblandade i detta medför det också med sig att BIM 

kommer ha många olika syften och visioner. Olika experter anser sig själva som den experten 

med steget före än experten bredvid och har därför andra åsikter.  

”Alla har sin egen sanning om BIM, det finns för många BIM versioner vad gäller åsikter. Man 

har en egen version om BIM och dess möjligheter. Alla tycker sig ha rätt och lyssnar inte på 

varandra, vi måste ha en gemensam plattform”. 

 

Projektledaren upplever hinder mot nya arbetsmetoder bland medarbetarna. De som är äldre och 

har jobbat inom branschen länge har alltid jobbat med pappersritningar, och viljan att byta till nya 

moderna arbetsmetoder finns inte. De individer som inte anser sig själva vara vana vid 

datoranvändning måste, såsom alla andra anställda, utbildas för att kunna överkomma ett sådant 

hinder. NCC projektledaren uttrycker sig enligt följande vad gäller datrovanan, 
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”Framförallt datavanan, att man inte tror på det man ser” 

 

Han nämnde också att i det program som han jobbade i finns funktioner för modellbyggande men 

ändå beställer han modeller från externa konsulter efter sin önskan som han sedan redigerar och 

jobbar i. Detta är ännu ett exempel på hur viktig utbildning är inför användning av sådan 

avancerad teknologi. Råder det brist på kunskap leder det i sin tur till att användningen blir 

begränsad och därmed berörs också utvinningen av information i sin tur också begränsas för de 

andra aktörerna som är beroende av varandra i ett projekt enligt respondent A på ventilation.  

 

Ignorans och brist på kunskap kan leda till en misslyckad användning som inte skall läggas på 

användarnas axlar utan på axlarna högre i hierarkin där de viktigaste besluten tas. Detta medför 

en kostnad för organisationen, enligt EL-konsulten är det de stora företagen som kan ha råd med 

sådan teknologi samtidigt som mindre privata företag har det lite tuffare och för att de i sin tur 

skall kunna investera i BIM måste de skära ner på kostnaderna på andra håll och som han 

uttrycker det enligt följande,  

 

”Ta till en möjlig ekonomisk lösning för att kunna ha råd med sådan teknologi” 

 

Denna aspekt bekräftas också av den beställande aktören, där han i sin tur menar att för dem är 

det lite svårare att implementera sådan teknologi dels på grund av kostnaden och dels på grund av 

att han jobbar kommunalt och många beslut måste tas för det. Kostnaden finns det tyvärr inga 

genvägar till och för att ha råd med sådan teknologi måste saker och ting offras vilket också kan 

vara en anledning till varför denna typ av teknologi utesluts.  

    

Ett annat hinder som arkitekten upplever är själva mjukvaran, AutoCad inte är bra nog att jobba i 

för att eventuella ritningar som han skickar till sina medaktörer i vissa fall kan stöta på krockar 

vid öppnandet av filen och skulle gärna se till att detta förbättras genom antingen uppgraderingar 

av mjukvaran eller en ny plattform.  Detta är exempel på hur teknologin skiljer sig emellan 

aktörerna, dvs. de samarbetar men jobbar inom olika program. Självklart blir det bättre ju längre 

man kommer i utvecklingen men såsom det är idag är det inte bra nog fortsätter han.  

  

 Drivkrafter med BIM 4.3

Drivkrafter med 3D/BIM är många och olika beroende på vem som frågas. Enligt BIM-experten 

skulle denna teknologi fungera som en attraktionsaspekt bland annat där branschen blir mer 

attraktivt istället för att ses som ett yrke där arkitekten sitter avlägset någonstans och ritar dagarna 

långa. 

 

”Drivkraften? BIM kan göra det sexigare i att jobba i byggbranschen. BIM samordnar, bringar 

fram samarbete, förbättrar och effektiviserar arbetet”. 

 

Teknologin i sig skulle kunna medföra en ökad effektivitet av processerna, minskad 

produktionsfel och därigenom minska kostnaderna för bygget, ett kraftfullt konkurrensmedel 

samt visualiseringen som visar konsekvenserna av deras arbete när projektet är färdigt. Detta 

bekräftas också av projektledaren på NCC som har ansvaret för projekten och skall se till att 

projekten genomförs så smärtfritt och problemfritt som möjligt. 
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”vi får en effektivare produktion efteråt när vi har genomfört en 3D projektering kontra en vanlig 

2D, vi minskar produktionsproblemen som vi annars får och det är detta som är ett 

konkurrensmedel jämfört med de som inte använder detta. Det som sker på kvart, tjugo skedde på 

dagar förut … numera, jag skickar filen till dig nu, kan du kolla upp på det skärmen strax”.  

 

Visualiseringen som nämnts ovan och mängden information som kan utvinnas utifrån BIM, där 

användarna har möjligheten att se modellerna samt se byggprocessen utvecklas är en ytterligare 

drivkraft med 3D/BIM relaterad teknologi och användningen av denna teknologi. El-konsulten är 

positiv för ytterligare utveckling mot 4D och 5D där inte bara tidsaspekten för projektet 

inkluderas i modellen utan även kostnadsaspekten för varje detalj, exempelvis dörren, vilket 

träslag det är av och vad det kostar. Detta skulle höja teknologin betydligt mer vad gäller 

kostnadseffektivitet, visualisering och informationsutbytet mellan olika aktörer.  

 

Enligt platschefen de 3D-modeller som erbjuds i dagsläget skulle bli svåra att hantera om 

detaljinformation såsom träslag på dörren lades in eller antalet dörrar för hela bygget lades in. 

Till slut skulle modellen bli för stor att hantera och, till och med för vissa aktörer svår att öppna 

på via sina CAD-program. Det är inte enbart dörren som beskrivs på olika plan utan hela 

projektet i detalj vilket arkitekten ser som en stor drivkraft för varför denna teknologi skall 

utvecklas och användas. 

 

”Det ger oss möjligheten att visa våra gubbar exakt hur allt skall se ut när de är klara med sitt 

arbete”. 

 

Detta skulle enligt respondent A som jobbar med Ventilation och beställaren öka trycket på en 

ökad användning av 3D teknologi som i slutändan skulle gynna alla parter på många håll vad 

gäller kunskapsnivån inom organisationen, attraktionen och användningen. Det viktigaste av allt 

är de ekomimiska fördelar som BIM kan generera i organisationen, det påpekas av alla 

intervjuade respondenterna.   

 Hur ser företagen på BIM 4.4

Enligt Bim experten innebär BIM teknologin att nya arbetsmetoder och samarbetsformer sker 

med nytt tänk och nya idéer. Det skapas många hinder bland användaren, då vanan med 

traditionella pappersritningar sitter kvar, samtidigt som det finns högre uppsatta krafter, såsom 

ledningar som trycker på en ökad användning av 3D modeller. 

  

”Hindret idag är att man säger att vi skall använda modeller istället för att arbeta såsom vi gör 

idag, och det är det som intressanta för att då betyder det att all arbete hittills är helt fel. Vissa 

saker beskriver man helt bäst med 2D modell, det finns inte en 3D-modell i världen som skulle 

kunna göra det bättre”. 

 

Ambitionerna idag är stora för att utveckla denna teknologi ytterligare flera planer där tidsplan 

och priskalkyler infogas i modellen. Flerdimensionell teknologi används av alla de intervjuade 

vare sig det är i fas ett eller i ett senare skede. Projektledaren menar att BIM bidrar till tryggheten 

bakom de mått som ses på modellerna och förstärker byggnadskvaliteten samtidigt som 

byggnaden blir klar i tid då reducering av hinder för olika kollisionsfaser förbättras och kan 
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förutspås i fasen där aktörernas delmodeller läggs samman. På så sätt skapas en ökad trygghet 

och förtroende för teknologin som i sig också kan fungera som ett attraktionsmedel utåt i 

marknaden bland potentiella användare.    

  

De intervjuade respondenterna ser ekonomiska fördelar för företaget med den nya teknologins 

implementering, samtidigt som arbetet för de involverande aktörerna innan och under byggskedet 

effektiviseras. Innan byggskedet syftar vi på samarbetet som kan ske på distans såväl som runt ett 

bord. 3D projektering är inte något så helt nytt som det låter utan användningen av denna 

teknologi är väldigt mogen där BIM experten menar att användningen av sådan teknologi går ca 

20 år tillbaka i tiden.  

 

En annan synpunkt som El-konsulten hade, där han jämförde utvecklingen vad gäller 3D 

teknologi med arkitektens 3D verktyg och sade att de ligger främst i ledet vad gäller mängden 

information som kan utvinnas utifrån deras modeller. Utvecklingen som skulle kunna gynna 

deras arbete vore att avancera såsom många andra aktörers önskemål mot 4D där betydligt fler 

modelldetaljer finns infogade med. Vi ser tydliga signaler på att respondenterna som är några få 

av många i sin bransch som har önskan att utveckla teknologin ytterligare två steg för att utvinna 

så mycket information som möjligt. El-konsulten uttalar sig enligt nedan angående utvecklingen. 

  

”Utvecklingen har inte kommit så långt så att entreprenören kan utifrån våra modeller peka ut 

volymen på exempel elkablar vad gäller meter ‖ 

 Visionen om BIM 4.5

Visionen och förväntningar för BIM teknologin är höga bland de intervjuade respondenterna, 

målet med BIM är att uppnå sin fulla effekt i framtiden.  

 

Bim-experten uttrycker sin vision och önskan enligt följande, 

 

”Vision, jobba mer samordnat, stuprör existerar inte, extremt tajtare loopar, information utbyts 

hela tiden och samordnar sig vad gäller informationsutbyte och att teknologin stödjer oss i detta. 

Modellerna skulle förbättras genom faserna för att så är inte fallet idag”. 

  

Beställarens vision med BIM är att kunna se detaljerat information om dessa projekt, just inom 

4D och 5D där det involveras integrerat tidsplan och priskalkyler, det för att kunna skapa 

snabbare och bättre kvalitetsmässiga byggnadsprojekt som gynnar kunden ekonomisk samtidigt 

kunna vara konkurrenskraftigt inom sin bransch. Även platschefens vision är att kunna använda 

BIM effektivare, detaljerat information skulle i sin tur leda till att det blir lättare att koppla 

exempelvis, rumsbeskrivning för att underlätta ett beslut.  

    

Även projektledaren vill att BIM ska användas till dess fulla potential till och med 5D modeller 

för att kunna effektivisera byggbranschen och underlätta projekteringen. Enligt respondent A som 

jobbar med ventilation är visionen för Bim att informationsflödet för samordning ska nå fler 

höjder, och allt ska överensstämma med den verkliga byggnaden, just för att undvika kollisioner 

mellan andra involverade aktörerna både modellmässiga och verklighetsmässiga kollisioner.  
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El-konsulten uttrycker sin egen vision på följande sätt, 

  

”jobba in mycket mer objektsorienterad, får ut ledningslängder, vi får antal apparater, enslinje 

schema. D.v.s. hur en el central ser så att el entreprenören skall kunna beställa utifrån våra 

listor” 

Enligt Daniel Esplund det kommer att dröja innan BIM används till 4D och 5D, en önskan och 

vision enligt Esplund är att kunna arbeta och samarbeta på samma portal och i samma modell 

som de resterande aktörerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sammanfattning  4.6

Figuren nedan sammanfattar empirin ovan med aktörernas namn och yrke i den vänstra kolumnen 

som sedan följs av fördelar, hinder och drivkrafter. Detta för att göra läsandet och förståelse 

lättare för den läsande genom återblick till empirin som är figurens tänkta syfte.   

 

AKTÖRER FÖRDELAR HINDER DRIVKRAFTER 

 

BIM-experten 

 

Pontus Bengtson 

 

 

Ny arbetsmetod och 

samarbetsformer sker 

med nytt tänk och nya 

idéer. 

 

Alla har sina egen 

vision om BIM och 

dess möjligheter.  

 

Drivkraften? BIM kan 

göra det sexigare i att 

jobba i 

byggbranschen. BIM 

samordnar, bringar 

fram samarbete, 

förbättrar och 

effektiviserar arbetet 
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Beställaren 

 

Visar Berisha 

 

 

Man får större 

förståelse för hur 

verkligheten kan se ut 

genom 3D/BIM. 

 

 

Många beslut måste 

tas för att kunna 

implementera BIM. 

 

BIM ger många 

ekonomiska fördelar. 

 

 

Projektledaren 

 

Anders Kajser 

 

 

BIM förstärker 

byggnadskvalitén 

samtidigt som 

byggnaden blir klar i 

tid då reducering av 

hinder för olika 

kollisionsfaser 

förbättras. 

 

 

Ett stort hinder är 

datorvana, det skapar 

förändringsmotstånd.  

 

Teknologin i sig 

skulle kunna medföra 

en ökad effektivitet av 

processerna, minskad 

produktionsfel och 

därigenom minska 

kostnaderna för 

bygget. 

 

Arkitekten 

 

Daniel Esplund 

 

En teknologi som 

effektiviserar 

branschen.  

 

Mjukvaran är inte 

tillräckligt bra nog 

för att kunna använda 

BIM effektivt.  

 

 

Bygget bryts ned i 

faser och nyttig 

information kan 

utvinnas. 

 

El-konsulten 

 

Christer Larsson 

 

 

Mängden information 

som kan utvinnas 

utifrån BIM. 

 

Kostnaden, det kan 

bli för dyrt att 

implementera BIM.  

 

Möjlighet till 

detaljerad 

visualisering. 

 

Platschefen 

 

Hans Skogslund 

 

Detaljrikare 

information kan 

utvinnas. 

 

Brist på kunskap, 

pappersritningar är 

svårt att ersätta.  

 

 

Möjlighet att 

förbättra 

arbetsinstruktionerna 

genom visualisering 

av byggnaden. 

 

 

Ventilationen 

 

Respondent A 

 

Ekonomiska faktorer 

 

Bristen på kunskap. 

 

BIM skulle gynna alla 

inblandade aktörer. 

Figur 4.0 Sammanfattning av respondenternas upplevda hinder och drivkrafter med BIM 

implementering och användning. 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras resultaten från intervjustudiet. Analysen grundar sig på empirin som 

kommer att diskuteras med vad som beskrivits i teorin. Analysen är uppdelat i tre delkapitlar, 

informations teknologi inom byggbranschen, Implementering av IT inom byggbranschen samt 

Användning av BIM inom byggbranschen. Syftet med uppdelning är att lättare analysera 

empirin. 

  

IT-investeringar är en viktig och nödvändig del i de flesta organisationer och en noggrann 

hantering av IT-resurser är följaktligen en nödvändighet för att ge organisationer 

konkurrensfördelar. Trots kunskapen om vikten av IT finns det många organisationer som ser 

investeringar som en risk snarare än en möjlighet (Luftman, 2004). Dessa utmaningar är större 

inom projektorganiserade organisationer, enligt Landin och Lind (2011) är det svårt att bevisa 

lönsamheten med IT-investeringar när flera aktörer är inblandade, det gör att varje projekt är 

unikt vilket försvårar skillnaden mellan prisförändring och projektuppdragen. Byggbranschen är 

ett typiskt exempel med dessa IT utmaningar, BIM som är byggbranschens IT-system har många 

hinder bland de projektorganiserade organisationerna inför implementering och användning. BIM 

utgör även en stark drivkraft bland aktörer som använder IT-systemet, då den ger ekonomiska 

fördelar genom att samordna, bringa fram samarbete samt förbättra och effektivisera arbetet. Vi 

har analyserat hur aktörer inom byggbranschen upplever hinder och drivkrafter inför 

implementering och användning av BIM. Figuren nedan sammanfattar de intervjuade 

respondenternas upplevde hinder och drivkrafter med BIM.  

 

 

 

Drivkrafter Hinder 

“BIM samordnar, bringar fram samarbete, 

förbättrar och effektiviserar arbetet.” 

”Alla har sina egen vision om BIM och dess 

möjligheter.” 

“Möjlighet till detaljerad visualisering.” ”Många beslut måste tas för att kunna 

implementera BIM.”(offentlig position) 

”Teknologin i sig skulle kunna medföra en ökad 

effektivitet av processerna, minskad 

produktionsfel och därigenom minska 

kostnaderna för bygget.” 

”Kostnaden, det kan bli för dyrt att implementera 

BIM.” 

Figur 5.0 Förklarar intervjuade respondenternas svar för upplevde hinder och drivkrafter av 

BIM användning och implementering. 
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 Informations teknologi inom byggbranschen 5.1

Enligt Fischer och Kunz (2004) använder idag alla aktörer inom byggbranschen någon form av 

IT hjälpmedel, dessa hjälpmedel används för att kunna beskriva och dokumentera arbetet under 

en byggnadsprocess. 

 

Sedan BIM introducerades som en ny teknologi, ett nytt IT-system innebar det även nya 

arbetsmetoder och nytt sett att tänka, hävdar BIM experten. De social kognitiva faktorerna har en 

avgörande roll om IT-användning inom branschen blir lyckad eller inte. Detta kan även bero på 

att tekniken tolkas olika av olika användare eller aktörer över tiden (Orlikowski, 1992). Enligt 

Orlikowski och Hofman (1997) som menar att den enskilde individens tolkning av IT kan avgöra 

om IT-implementering blir lyckad eller misslyckad. BIM-experten påpekar tolkningen kring BIM 

och tolkningen på följande, 

 

”Alla har sin egen sanning om BIM, det finns för många BIM versioner vad gäller åsikter. Man 

har en egen version om BIM och dess möjligheter. Alla tycker sig ha rätt och lyssnar inte på 

varandra, vi måste ha en gemensam plattform”. 

 

De sociala kognitiva faktorerna medför en barriär för användingen av teknologien, speciellt för 

projektorganiserade organisationer. Detta på grund av att dessa organisationer arbetar med en 

uppsättning av aktörer som sätts samman, utför projekt och som sedan splittras (Linderoth, 2009). 

Detta hinder kan också kopplas till organisationsstrukturen där en stark hierarki kan sakta ner 

beslutsvägen för denna teknologi då många beslut måste tas av olika chefer för varje hierarkisk 

nivå, detta bekräftas av beställaren där han uttrycker,  

 

”Många beslut måste tas för att kunna implementera BIM” 

 

Under projektets gång kan de involverade aktörerna favorisera och värdera sin lojalitet mot det 

egna företaget först, och sedan projektets bästa. Detta på grund av att det saknas förtroende för 

BIM och att eller om det kan leverera lönsamhet som ett resultat av användning (Brewer & 

Gajendran, 2011). 

 

Beskrivning av upplevda drivkrafter visas enligt (figur 5.0), ambitionerna för BIM användning 

och implementering är stora bland de intervjuade respondenterna. Dessa aktörer ser ekonomiska 

fördelar med den nya teknologinen, tack vare den mängd information som kan utvinnas från 

BIM. Projektledaren uttrycker,  

 

”Teknologin i sig skulle kunna medföra en ökad effektivitet av processerna, minskad 

produktionsfel och därigenom minska kostnaderna för bygget.” 

 
Tekniken kan medföra att organisationen gör besparingar av resurserna. Enligt Linderoth (2009) 

kan aktörer göra stora besparingar göras genom att omarbete och byggfel reduceras. 

Möjligheterna till visualisering är en av anledningar till dess drivkrafter enligt EL-konsulten, 

uppnås detta genom att modelluppbyggnaden för projektet genomgår faser där aktörerna 

samarbetar för att reducera kollisioner i den modell som består av de olika aktörernas delmodeller 

för bygget, som senare resulterar i att dessa kollisioner inte dyker upp i verkligheten. Detta 

förstärker byggkvaliteten vilket gynnar projektet och det samarbete som BIM bringar fram ur de 
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olika aktörerna som samarbetar med varandra via BIM och får positiva upplevelser kring denna 

teknologi. För att kunna förstärka aktörernas samarbete med den nya teknologin, måste dess 

användare utbildas innan förändring sker för att på så sätt förbereda medarbetarna inför 

kommande förändringar (Alter, 2006).    

 

 Implementering av IT inom byggbranschen 5.1

Implementering av IT såsom BIM inom byggbranschen är komplicerade och utmanande för 

branschen. Detta beror på enligt Samuelson (2010) att byggprojekt utförs under tidspress och 

med begränsade resurser som involverar flera aktörer. Dess aktörer gör att kostnaderna för olika 

byggprojekt kan bli för stora, detta har medfört att varje aktör vill maximera sina vinster och 

sänka sina kostnader, som i sin tur skapar en risk med BIM-implementering för dessa involverade 

aktörerna, då det blir svårt att bevisa lönsamheten för varje aktör (IT Bygg och Fastighet, 2002). 

Enligt forskningen skall denna teknologi frambringa ett starkt samarbete emellan de aktörer som 

är inblandade i projekten där 3D/BIM relaterad teknologi tas till hands. Efter att ha varit ute på 

fältet och intervjuat dessa aktörer har vi sett goda resultat vad gäller denna aspekt. Beställaren ser 

tydliga drivkrafter med BIM, men för att kunna implementera BIM måste många beslut tas enligt 

honom, detta på grund av de faktorer som påverkar implementering och användning av systemet, 

det vill säga organisationsstukturen och tillgängliga resurser.  

 

De ekonomiska aspekterna beror främst på risken för en misslyckad implementering av BIM. 

Linderoth (2009) menar att BIM med sin komplexitet och nytta medför också med sig en hög 

prislapp som inte många har råd med. De besparingar som kan göras med hjälp av BIM är stora 

men samtidigt ska organisationen vara medveten om de resurser som krävs för att investera i 

BIM. Trots de ekonomiska hindren som BIM implementering medför finns det även flera 

ekonomiska drivkrafter som lockar. Enligt Samuelson (2010) skapas positiva förändringar i 

organisationens ekonomi, när IT används som verktygsstöd för att effektivisera arbetsprocessen. 

Även de intervjuade respondenterna nämnde flera intressanta enonomiska drivkrafter med BIM 

implementering. Projektledaren upplevde att BIM förstärker byggnadskvaliteten, genom att 

kunna reducera kollisioner i modellfaserna och därmed skapa ett bättre produktionsunderlag för 

arbetet, och därigenom minska kostnaderna för bygget. Detta påstående stöds också av Linderoth 

(2009) som menar att kvaliteten på modellen som skapas i BIM förbättras betydligt mer än om 

den vore i en enkel 2D ritning, traditionella pappersformat, som i sin tur kan även hjälpa till att 

minska kostnader av omarbete, om byggfel kan reduceras i tid. 

 

Ett annat hinder är att när ett nytt IT-system implementeras skapas det även stora förändringar 

inom organisationen, enligt O’Brien & Marakas (2005) det kan vara till exempel affärsprocesser, 

ledningsroller, arbetsuppgifter som förändras. Detsamma gäller även för BIM implementering, ett 

sådant avancerat IT-system som BIM medför förändringsmotstånd bland användarna. De 

intervjuade respondenterna upplevde det främsta orsaken till hindren är kunskapen om BIM 

användning och dess fördelar, enligt projektledaren är det datorvanan som är det största hindret, 

aktörerna är vana att arbeta såsom de alltid gjort och har svårt att förändras. Detta beror på att 

användaren kan känna exempelvis, rädsla eller osäkerhet över sin nuvarande arbetssituation 

(Legris & Collerette, 2006). Även faktorer om tekniken ska organisationen ha i åtanke.   
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Forskning visar att användning av IT möjliggör tre typer av effekter för organisationen, dessa är 

automatiserings effekter, informativa effekter och transformativa effekter (Mooney et al. 1996). 

Detsamma gäller även användning av BIM där några av drivkrafterna är just automatiserings, 

informativa och transformativa effekter när modellerna skapas i flerdimensionella med hjälp av 

3D/BIM relaterad teknologi. Enligt Bim experten förbättras och effektiviseras arbetet under 

användning av BIM, det innebär att automatiserings effekter uppnås bland berörda aktörer och 

den individuella arbetskraften minskar, som i sin tur leder till att även kostnadsbesparingar görs 

inom organisationen (Fox & Hietanen, 2007). Automatiserings effekter uppnås genom att 

aktörerna kan i levande grafik vända och vrida på modellen, gå genom projektet rum för rum och 

kommunicera med sina anställda med hjälp av dessa modeller som skall resultera i 

konsekvenserna av deras arbete. Medan informativa effekter uppstår genom att samla in, lagra, 

bearbeta och sprida viktigt informationen (Fox & Hietanen, 2007). Enligt platschefen finns 

möjligheten med BIM att utvinna detaljerat information som i sin tur även förbättrar 

arbetsinstruktionerna genom visualisering av projektet i levande grafik, med det uppnås även de 

informativa effekterna. Om BIM används till sin fulla potential bland de involverade aktörer, det 

vill säga upp till 5D kan även transformativa effekterna uppnås, som innebär att underlätta och 

stödja processen för innovation och transformation för att kunna förbättra servicekvalitén och 

flexibilitets möjligheter för organisationen (Fox & Hietanen, 2007). Det kan förklaras som 

exempelvis, möjlighet att kunna se byggnaden i detaljer, vad som skall implementeras och 

produceras som i sin tur ger en möjlighet att exempelvis se vilket trä dörren är gjord av, hur 

många dörrar projektet skall ha och måtten på dessa samt tidsschema för projektet (4D). Senare 

skall det även vara möjligt att implementera priskalkyler i dessa modeller (5D). Det skulle enligt 

Respondent A gynna alla inblandade aktörer, då det blir ett gemensamt fokus på slutprodukten 

och all information samlas på ett ställe. Det blir enklare att kommunicera mellan olika aktörer 

och lättare att hålla koll på revideringar och produktmängder kopplat till pris. 

 Användning av BIM inom byggbranschen  5.1

Hur effektiv BIM användning är bland aktörer, är svårt att säga eftersom enligt Cholakis (2011) 

erbjuder BIM olika grad av användning, där modellerna även kan skapas i 4D och 5D. Även 

intervjuande respondenternas användning av BIM ser olika ut beroende vilka arbetsuppgifter de 

har, till exempel, arkitektens och beställaren behov av information från BIM användning ser helt 

olika ut, beställaren vill gärna ha information upp till 5D med integrerad tidsplan och 

kostnadskalkyl medan arkitekten medger att det mesta av användningen är 3D modeller. 

Jongeling (2008) föreslår en djupare forskning för att kunna utnyttja BIM till dess fulla potential 

för alla involverade aktörer. 

 

Även idag används mycket av traditionell 2D-modellering bland aktörerna som i sin tur skapar 

också ett hinder för Bim användning, enligt BIM experten finns det i vissa fall inte en 3D modell 

som kan beskriva vissa detaljer på bygget såsom en 2D modell skulle kunna. De som använder 

sig av 2D-modeller har vant sig att det är effektivare och snabbare att genomföra arbetet på 

(Jongeling, 2008). 

 

Enligt Lundberg (2009) ska IT investeringar medföra positiva förändringar inom organisationen i 

form av effektivare arbetsprocesser och minska kostnader. Dessa drivkrafter finns även inom 

BIM investering. De intervjuade respondenterna upplever att drivkrafterna med BIM investering 

är arbetsprocesserna som effektiviseras. Projektledaren förklarar att BIM ger konkurrens fördelar 
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jämfört med de som inte använder den, då produktionen effektiviseras med hjälp av 

flerdimensionella modeller. En högre effektivisering av de olika processerna kan uppnås, mindre 

ritningsfel och byggfel sker med hjälp av modeller i 3D/BIM–relaterad teknologi och därigenom 

enligt BIM experten minska kostnaderna för byggprojektet. Sebastian (2010) syftar på att de 

modeller som skapas genom BIM-relaterad teknologi ger möjligheten till direkt redigering, dessa 

modeller visas i 3D visualisering under byggnadsprojektet som sin tur leder till kollisioner och 

byggfel kan reduceras mellan aktörer. 

 

Enligt de intervjuade respondenterna skapas aktörernas modeller av flera olika program, de 

aktörer som är involverade i någon byggnadsprocess skapar sina delmodeller i 3D som sedan 

skickar in till en gemensam portal, CADPOOL där dessa granskas och läggs samman till en och 

samma modell. De kollisioner som uppstår emellan dessa delmodeller åtgärdas sedan av 

aktörerna gemensamt. Dessa delmodeller kan vara så pass specifika enligt Cholakis (2011) att en 

integrering tidsplan för bygget (4D) och en priskalkyl (5D) kan ses som möjlighet till en ännu 

detaljerad visning av projektet. I denna portal kan den skapta informationen genereras och 

användas under en byggnadsprocess med dess involverade aktörer (Underwood & Isikdag, 2011). 

 

Ett annat hinder som de intervjuade aktörerna upplever är mjukvaran som ska dela informationen 

med andra BIM användare. Enligt arkitekten är teknologin i dagsläget inte kompatibelt med 

andra system som andra involverade aktörer kan kommunicera och samarbeta med, vare sig det 

gäller en systemuppgradering eller inköp av BIM relaterad teknologi som en gemensam portal för 

alla inom byggbranschen. Informationsteknologin ska kunna hantera informationen på ett sådant 

sätt att den information som lagras och skickas till andra aktörer, måste stödjas och vara möjlig 

för den tekniken eller det IT system som används av användaren (Sebastian, 2011).  

 

Under en implementeringsprocess måste även andra investeringar göras utöver själva teknologin, 

Organisationen måste också investera i någon form av utbildning för att motverka dålig datorvana 

och höja kunskapsnivån till den önskade nivån för att användaren ska acceptera systemet. Enligt 

Allwood (1998) bör organisationen kontinuerligt arbeta med användaracceptans under 

implementeringsprocessen, det är en viktig faktor att ta hänsyn till. Enligt respondent A på 

ventilation är bristen på kunskap det som leder till en begränsad användning av systemet, som i 

sin tur också begränsar andra aktörer som är beroende av varandra i ett projekt. Bresnen (2006) 

menar att processer såsom förändring och lärprocesser är en del av implementeringsprocessen 

som är framväxande under tidens gång. 

 

Visionen är den att så många aktörer och organisationer inom byggbranschen skall använda sig 

av denna teknologi men som samtidigt hindras av prislappen. El-aktörens åsikt om den höga 

prislappen var följande, 

”Ta till en möjlig ekonomisk lösning för att kunna ha råd med sådan teknologi”. 

 

Med detta i fokus menade han att de små företagen måste offra mycket mer för att ha råd med 

sådan teknologi som också är deras visioner inför framtiden. Denna typ av teknologi skulle 

underlätta samarbetet betydligt men som sagt innan, uppoffringar måste ske på annat håll av 

småföretagen för att kunna ha råd och alla är inte beredda att offra så pass mycket för denna typ 

av teknologi. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I följande kapitel presenteras och diskuteras slutsatserna av studien. Vidare diskuteras förslag 

till vidare forskning. 

 

Syftet med detta examensarbete var att besvara forskningsfrågan som lyder:  

 

”Hur upplever aktörer inom byggbranschen hinder och drivkrafter inför implementering och 

användning av BIM. ” 

 

Många organisationer har någon form av IT-system som underlättar arbetsprocesserna, enligt 

forskaren bidrar IT investeringar till organisationens fördelar. För att lyckas med IT 

implementeringsprocessen så måste organisationen ha några framgångsfaktorer i åtanke, dessa 

faktorer är, Sociala Kognitiv, Resurser, Tekniken och Organisationsstruktur.    

 

Dessa faktorer kan förorsaka någon form av hinder under implementeringsprocesserna som leder 

i sin tur till stora kostnader för organisationen dvs. resurs faktorer, det kan även vara orsak till att 

IT implementering misslyckas helt. Tekniken i sig gör att BIM är någon form av komplicerade 

informations teknologi, som gör att implementeringsprocesserna blir ännu mer utmanande.  

 

Branschstrukturen skapar utmaningar med implementering av BIM där teknologin används, då 

dess bransch bygger på projektorganiserade organisationer.  Organisationerna arbetar med en 

uppsättning av aktörer som sätts samman, utför projekt och som sedan splittras, dessa aktörer ser 

till organisationens bästa istället för projektets bästa. Anledning är att dessa projekt har en 

bestämd tidsplan och budget, det gör att det blir svårt att bevisa lönsamheten för varje aktör med 

BIM användning, det måste varje organisation se drivkrafterna långsiktigt med dess användning.       

 

Efter implementeringsprocesserna och slutligen användning av IT-systemet, upplever aktörerna 

inom byggbranschen flera hinder för att BIM ska kunna används till sin fulla potential. Aktörerna 

har svårt att acceptera den nya teknologin inom organisationen. Anledning är den kognitiva 

socialpsykologin, användaren tolkar tekniken på olika sätt, som i sin tur påverkar deras 

handlingar och beteende kring förändringarna av arbetsuppgifterna. Sedan är det inte enbart en 

endaste organisation som påverkas, utan det är ett flertal som i sin tur alla dessa aktörer har sina 

och olika tolkningar av BIM. Rädsla och osäkerheten bland de påverkade aktörerna skapar 

förändringsmotstånd inom organisationen, detta på grund av kunskapsbristen om BIM och dess 

fördelar. Därför ska BIM investerare ha i åtanke att investera i vidareutbildning av BIM 

användning under pågående systemets livscykel, detta är avgörande om implementering av nytt 

IT-system inom organisationen blir lyckat eller misslyckat. 

 

Att implementera BIM inom organisationen ger konkurrens fördelar gentemot de aktörer som 

inte använder det, det framgår av byggbranschens aktörer. Detta utgör en drivkraft som aktörerna 

upplever, just den ekonomiska aspekten. BIM samordnar, bringar fram samarbete, förbättrar och 

effektiviserar arbetsprocesserna bland involverade aktörer inom ett byggnadsprojekt. Detta görs 

genom den mängd information som kan utvinnas från systemet, det vill säga upp till 5D, som i 

sin tur ger aktörerna fördelar när omarbete och byggfel reduceras, och det medbringar stora 

besparingar för organisationen.  
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Trots stora investeringar för lyckad implementering och användning av BIM, så används mycket 

av traditionell 2D-modellering och BIM teknologin når aldrig sin fulla effekt. Mooney et 

al.(1996) beskriver tre typer av effekter som möjliggör med IT implementering, dessa är svåra att 

uppnå fullt ut inom en organisation. Dessa effekter är automatiserings effekter, informativa 

effekter och transformativa effekter. Detsamma gäller även inom byggbranschen och BIM 

användning, för det mesta uppnås bara automatiserings effekter, viktigt information skapas 

snabbt och effektivt, vilket underlättar kommunikationen och minskar risken för missförstånd 

under projekteringen och det leder till högre byggkvalitet och sänkta kostnader som gynnar alla 

inblandade aktörerna. Medan informativa och transformativa effekterna är svårare att uppnå fullt 

ut när det gäller BIM användning på grund av den mängden information som skapas, måste också 

kunna delas och tolkas rätt av de involverade aktörerna inom en projektgrupp. För att kunna 

lyckas med det, krävs att organisationen tillhandhåller de nödvändiga resurserna för användaren, 

alla berörda aktörer ska ha tillgång till senaste mjukvaran, hårdvaran, samt förbättrat användare 

kompensen. Alla dessa kostnader som IT investeringar medbringar, skapar det problem för små 

företagen att konkurra med de giganterna i denna bransch. Samtidigt som det blir rättvist bland 

dessa aktörer, när projekt utför etisk rätt från början, då alla samarbetar under byggnadsprocessen 

och alla aktörer utför sina arbetsuppgifter som det ska. Det viktigaste är att beställaren ser 

fördelar med BIM, eftersom denne har störst möjlighet att påverka hur projektering ska ske. Med 

tiden kommer många aktörer att börja identifiera drivkraften med BIM, kunskapen finns för att 

lyckas nå visionen trots att det finns flera hinder för att uppnå målet. 

 Förslag till vidare forskning 6.1

BIM i sitt nuvarande läge är en tillbakahållen teknologi som kräver mer forskning och utveckling 

för att kunna använda teknologin till den nivå som den kan vara på. Potentialen är stor i rätta 

händer som vet vad dess syfte är och skall vara. En sådan teknologi enligt oss skall inte vara för 

ett vinstmaximeringssyfte utan för kvalitet och kundnöjdhet, vilket vi också är medvetna om att 

det i dagens samhälle är svårt att uppnå med tanke på kapitalens makt i sådana förhållanden. 

Denna teknologi skulle kunna höja byggbranschen oerhört mycket. Vårt förslag till vidare 

forskning är ett fördjupade undersökning av framgångsfaktorer för IT-implementeringar inom 

projektorganiserade organisationer. Sedan måste alla BIM-experter komma samman och förklara 

dess syfte och mål och inte argumentera mot varandra. Endast då kan ett stort steg tas gentemot 

en viktig utveckling som kan sätta fart på BIM mot en ljusare framtid. 
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Bilaga 1 Förkortningar och begrepp 

 
 BIM   Building Information Model, Byggnadsinformationsmodell 

 ICT    Information and Communications Technology 

 2D   Två dimensionellt 

 3D   Tre dimensionellt 

 4D    3D integrerat med tidplan 

 5D    3D integrerat med tidplan och kostnadskalkyl 

 CAD    Computer Aided Design 

 Word     Microsoft Word 

 IT   Information Technology  

 APD-plan  Arbetsplatsdsipositionsplan 

 Autodesk   2D och 3D Design mjukvara 

 Bentley Systems  Programvarulösningar för design 

 Graphisoft  2D och 3D Design mjukvara 

 Auto Cad  2D och 3D Design mjukvara 

 NCC   Bygg- och fastighetsföretag 

 Skanska  Bygg- och fastighetsföretag 

 CADPOOL  Portal för informationshantering av BIM modeller 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 
  

1. Vad har ni för erfarenheter av 3D och/eller BIM relaterade teknologi?  

2. Vad har modellerna använts till?  

a. Hur har modellerna byggs upp?  

b. Vilka aktörer är inblandade i modellbyggandet?  

c. Hur samgranskar ni modellerna, d.v.s. samgranskas modellerna ensamt av en aktör 

eller flera?  

d. Om det skulle finnas brister i modellen, vad eller vilka kan det vara och vad kan 

det bero på, samt i vilket skede skulle dessa brister upptäckas?  

3. Vad har ni för krav för de modeller som framställs?  

4. Vad har ni hittills för erfarenheter inom BIM/3D projektering vad gäller hinder och 

drivkrafter?  

5. Vilka hinder och drivkrafter kan implementering av IT-system såsom BIM stöta på?  

6. Vilka utvecklingsmöjligheter finns det enligt er inom 3D/BIM ur de olika aktörernas 

synvinklar, Exempelvis vilka utvecklingsmöjligheter tror du att det finns för att utnyttja 

på arkitektens sida?  

a. Hur ser ni på Bim i relation till enskilda projekt?  

7. Vilka hinder kan de olika aktörerna stötta på för just den enskilda aktören, exempelvis 

finns det olika hinder och drivkrafter för varje aktör?  

8. Varje aktör har intresse för en viss del av modellen, vilken information skall finnas med 

enligt er för att varje aktör ska se den relevanta informationen för enskilde aktören?  

9. Vad har ni för visioner för BIM, d.v.s. möjligheter och nyttor med denna teknologi?  
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Bilaga 3 Individuella reflektioner 

Ivan Govan 

Detta arbete var som väldigt speciellt och unikt för att det var mitt första riktigt stora arbete och 

av sån stor tyng vilket var väldigt spännande och roligt. Det blev ännu roligare då den jag skrev 

lade ner lika mycket tid och möda som jag själv vilket ledde till att vi lärde oss ganska mycket 

om både forskningsområdet och om våra respondenter. Arbetet i sig var skrämmande vid starten 

men sedan avtog skräcken för att misslyckas med så stort arbete och blev bara roligare och mer 

spännande ju längre vi kom med arbete.  

 

Jag som har planer på att plugga vidare när kan dra stor nytta av detta arbete samt upplevelse vad 

gäller upplägget, tidsaspekten samt vem jag eventuell skall skriva en mer avancerad studie med.  

När det väl kom till att arbeta med examensarbete och lägga ner lika mycket tid och kraft så 

tänkte jag inte hur mycket jag gjorde eller Burim utan vi var mer självständiga med de områden 

som vi kände oss mest bekväma med och tog egna beslut när situationen krävde det samt 

gemensamma beslut där det krävdes. Vilket också var en aspekt som gjorde att vi samarbetade 

med varandra så väl och personligen skulle jag kunna skriva ännu ett arbete såsom 

examensarbetet med Burim återigen. 

 

Lärdomar som jag skall ta med från detta arbete med Burim är först och främst att välja en som 

vill det lika mycket som mig och måste vara villig att lägga ner den tid som krävs för att komma i 

mål. Sedan skall jag nog ta mer hänsyn tills tidsaspekten vilket jag och Burim tog hänsyn till 

genom en tidsplanering på Excel men som jag ibland tog paus från. Detta skall jag vara mer 

bestämd på vid ett eventuellt nytt tillfälle. Fler lärdomar som jag kommer att bära med mig är en 

handledare som kan finnas där när hjälp behövs vilket vi också hade för detta arbete som senare 

visade sig vara väldigt hjälpsamt.  

 

Näst på tur är respondenterna, som var riktigt hjälpsamma under vårt arbete och som skall ha 

stort tack. De skall vara minst lika öppna och kunniga inom sina områden som de som 

intervjuades för detta arbete inför en eventuell D uppsats vid vidarestudier där detta arbete 

kommer att vara till oerhört mycket hjälp. Sedan ta en ännu större hänsyn till saker som att spela 

in sina intervjuer som var till en enorm hjälp för oss under empirin och som jag själv skall bära 

med mig från denna upplevelse. Sist men inte minst, välja en handledare som är grundlig och vet 

vad denne vill ha av sina handledanden. Handledaren Henrik L på Högskolan i Skövde var till en 

enorm hjälp för oss som hjälpte oss genom alla möjliga hinder som vi stötte. Detta är nog bland 

mina topp tre kriterier som jag absolut måste ha inför en likadan studie.     

Burim Berisha 

I början av kursen var det ganska svårt att välja ett relevant ämnesområde som hade med 

företagsekonomiska aspekter att göra. Tack vare vår handledare Henrik L som presenterade för 

oss ett helt nytt och främmande ämne, kunde vi påbörja vårt examensarbete. BIM som är ett 

ämne som Henrik själv forskar om, hans passion till ämnet motiverade även oss att skriva om det. 

I början var vi väldigt tveksamma om vi hade valt rätt ämne att skriva om, eftersom det var 

mycket fakta om byggbranschen och IT som skrämde oss. Ämnet blev mer intressant med tiden, 

när det handlar om byggbranschen som jobbar med projektorganiserade organisationer som 
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involverar flera aktörer och ett nytt IT-system som ska implementeras bland dessa involverade 

aktörer. 

 

Jag har alltid haft en passion till Bygg och Arkitektur, jag har till och med läst ett år till 

byggnadsingenjör. Det väckte mitt stora intresse att skriva om BIM då det kombinerar IT, Bygg 

och Management. Personligen tror jag starkt att IT är framtiden, och vi är bara i början av 

utvecklingen. Det intressanta var att skriva om något som teknologin redan finns för användning, 

men trots det byggbranschen ligger efter med IT. Där lärde vi oss ganska mycket om människan 

och IT, hindret mellan dessa och hur dessa hinder kan motverkas för att IT ska vara 

framgångsrikt i en organisation.   

 

Det som vi har hört från andra studenter att examensarbetet är det jobbigaste man gör under hela 

skoltiden på högskolan, det var lite skrämande i början för oss. Det blev en utmaning för mig, jag 

såg fram emot att forska själv och ta eget ansvar. Vi var väldigt fokuserat i början av arbetet, vi 

var noga med planeringar och arbetsfördelning, där delade vi upp arbetet efter våra kompetenser. 

Jag tog ansvarat för Word, hantering och strukturering av texten som var färdigskrivet, sedan 

skapade vi också Google konto där vi kunde uppdatera våra texter regelbundet. Detta gjorde vi 

för att undvika att skriva om samma sak, på det sättet kunde vi se varandras text när som helst. Vi 

delade upp arbetet genom att skriva ett kapitel för sig som sedan när vi var färdiga uppdaterade vi 

våra texter på Google och då kunde vi läsa varandras texter samt komplettera eller diskutera om 

en viss text saknades eller var oförståndigt. 

 

När det är två författare som skriver ett examensarbete blir det också en utmaning, det blir en 

grupparbete som i sin tur även skapar olika informella och formella roller gruppen. Det som jag 

fick lärdomar av, är att det är väldigt viktigt med roll och ansvarsfördelningar när man jobbar i 

grupp, annars risken finns att det bildas informella roller eller orättvist delat ansvar under arbetets 

gång som kan skapa konflikter mellan gruppmedlemar på grund att någon i grupp kan känna sig 

orättvist behandlad.  

 

När det vad dags att hitta respondenter som skulle intervjuas, så gick bättre än förväntat eftersom 

den ena kontakten lede till den andra kontakten. Där lärde vi också hur vi ska diskutera frågorna 

med respondenterna för varje intervju som vi gjorde.  Sedan stötte vi på problem med vår 

planering, i väntan på respondenterna tiden gick och det hindrade oss att avsluta arbetet i tid. I 

den punkten kan jag inte skylla på respondenterna utan oss själva, eftersom av misstag ska man ta 

lärdomar av, och det misstaget som vi gjorde var att vi borde ha planerat tidigare intervjuer för att 

kunna hinna med arbetet i tid. 

 

Svårigheterna som vi har mött under arbetets gång har varit flera, några av dessa har varit som 

jag nämnde innan, att hitta rätt respondenter till intervjuerna och boka tiden med de, sedan har det 

varit ganska jobbigt att hitta vetenskapliga artiklar som har att göra med just det vi skriver om 

och det ska Henrik ha stort tack då han hjälpte oss att hitta rätt, men det jobbigaste av allt var att 

skriva rätt då det tog tid att rätta stavning och grammatiken flera gånger om.   

 


