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Sammanfattning 
Användningen av armerad betong i olika former har funnits i tusentals år och olika tekniker 

inom ämnet är ständigt under utveckling. För att ha en chans att konkurrera krävs det idag en 

kontinuerlig förbättring av arbetsmetoder med syftet att uppnå en hög produktivitet och 

kvalitet. Tekniska hjälpmedel är ett kraftfullt verktyg som idag är en central ”nyckeldel” för 

att uppnå dessa mål. Branschen står idag inför det största paradigmskiftet sedan 1900-talets 

senare del då man övergick till att producera ritningsunderlag i digital form. Övergången 

innebar en stor förbättring men i takt med nya effektiviseringsmål behöver branschen ta nästa 

steg ur traditionell 2D-CAD. 

Ur problematiken som finns har ett nytt arbetssätt vuxit fram som kallas för BIM, Building 

Information Modeling. Med en högre grad av samarbete i ett tidigt skede kombinerat med 

kraftfullare programvaror ska byggprojekten transformeras från att vara ett stafettlopp till att 

leverera en helhetslösning där fokus ska ligga på långsiktighet. BIM är på väg att ta 

byggindustrin med storm världen över och utvecklas ständigt för att möjliggöra en fullständig 

implementering. 

Armeringsprocessen inom anläggningsbranschen är inget undantag och brister i 

informationsöverföringen gör att branschen idag lider av ineffektivitet, långa ledtider och 

ekonomiska nederlag. Trots att studier gjorts och nya arbetsmetoder tagits fram för att 

effektivisera hela processen från idé till färdigarmerad del i en konstruktion tillämpas den 

inte. BIM är ingen nyhet och har stora tillämpningsmöjligheter i armeringsprocessen. Frågan 

uppstår varför man inte väljer att implementera det nya arbetssättet.  

Studien är genomförd på Skanska Sverige AB. Med kvalitativ ansats och genom intervjuer 

har en kartläggning av dagens armeringsprocess genomförts. Huvudsyftet med studien har 

varit att identifiera vilka hinder som finns för att BIM skall börja användas. 

Under studien framkom det tydligt att redan vid definitionen av BIM kan ett hinder 

identifieras då den skiljer sig mycket bland de tillfrågade. En orsak till detta är att branschen 

inte upprättat någon standard för hur BIM skall användas i projekten. Studien pekar även på 

brister i kompabilitet mellan olika modelleringsprogram som ska vara anpassade för BIM. 

Vidare påstår man att arbetsmetodiken bör anpassas för att en tillämpning av BIM i 

anläggningsbranschen ska vara möjlig. En anpassning till de olika entreprenadformerna, 

ändring av invanda arbetsmönster, avsaknad av engagerade nyckelpersoner är några faktorer 

som branschen måste titta vidare på.     
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Abstract 
Reinforced concrete has been utilized in different practices for thousands of years and the 

accompanying techniques are under constant development. The industry is facing the biggest 

paradigm shift since the latter part of the 1900’s when CAD as we know it today replaced the 

traditional hand-drafted documents. CAD is used extensively across the building industry 

today but due to higher demands, low productivity and ineffective quality control measures 

the industry is required to find new approaches. 

A method has emerged from the previously mentioned problems with traditional CAD and is 

widely known as BIM, or Building Information Modeling. By combining collaboration at an 

early stage with powerful software and simultaneously integrate a focus on the well-being of 

the project rather than the individual contractor. BIM is currently developed globally in order 

to allow a full-on implementation. 

The reinforcement supply chain in the infrastructure industry is no exception and deficits in 

communication cause the industry to suffer from ineffectiveness, redundant lead times and 

economic setbacks. This has been a broad research topic in the building industry resulting in 

new methods and techniques. Despite the possibilities and extensive potential of BIM the 

industry does not seem to embrace it. A quite apparent question emerged: Why? 

This study has been carried out at Skanska Sverige AB. Through a qualitative approach and 

by conducting interviews the reinforcement supply chain was mapped out. The main purpose 

was to identify the barriers that prevent BIM from being used.  

The study concluded that the definition of BIM can be considered a barrier since the 

definition amongst the interviewees varied. One of the reasons for this is that the industry 

hasn’t established a standard which shows how BIM should be used in projects. Furthermore, 

deficiencies in the interoperability between different software that is supposed to be adapted 

for the use of BIM. Moreover, it is considered crucial that BIM is adapted to allow for an 

implementation. Adaptation to suit different types of procurement, changing ingrained work 

habits, lack of dedicated key-players are a couple of the factors that need to be further 

investigated.   
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Förord 
Detta examensarbete utgör den avslutande delen i vår byggingenjörsutbildning om 180 hp vid 

Halmstad Högskola. Examensarbetets omfattning är 15 hp.  

Studien har genomförts med hjälp av följande företag; Skanska Väg och Anläggning, Sweco, 

Cowi, Projektgaranti och VBK. Vi vill tacka alla medverkande och dessutom ett tack till vår 

handledare Margaretha Borgström.  

Vi vill dessutom framföra ett stort tack till Ola Martinsson på Skanska Väg och Anläggning i 

Halland för ett bra samarbete och betydande vägledning. 
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Nomenklatur 
AF  Administrativa föreskrifter 

Armeringsförteckning Teknisk information om armering 

Armeringsprocessen Förloppet från tänkt konstruktion till färdigarmerad produkt 

Armeringsspecifikation Teknisk information om armering 

BIM   Building Information Modeling 

BIM- modell Modell som innehåller mer information än en 3D- modell.  

CAD  Computer-Aided Design 

DWG  Standardformat för datautbyte mellan olika CAD-program 

IFC Industry Foundation Classes. Filformat som används vid export 

och import mellan olika program som hanterar modeller. 

IKT  Informations- och kommunikationsteknik 

K-modell  Konstruktionsritning i form av en modell 

PDF  Portable Document Format 

Pilotprojekt Ett projekt som specifikt är utsedd till ett forskningsprojekt, för att 

undersöka ett systems påverkan. 

XML Extensible Markup Language. Filformat som i detta sammanhang 

används för att möjliggöra utbyte av information mellan olika 

program. 

2D-CAD  Tvådimensionell modellering i CAD-program 

3D  Tredimensionell modellering (x, y, z-koordinat) 

4D  3D + Tidsplanering 

5D  4D + Ekonomi 

6D  5D + Förvaltning 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Betong och armerad betong är en byggteknik människan använt sedan mitten av 1800-talet. 

Betongkonstruktioner är det vanligaste sättet att bygga och kan finnas med i en byggnads alla 

delar. Branschen lägger stor vikt i att ständigt effektivisera och förbättra den här allt viktigare 

byggnadstekniken. (Ahlberg, 2012). (Almgren, Holmgren och Martinsson, 2007)  

Företag jobbar aktivt att ständigt hitta nya metoder för att öka sin produktivitet och bli mer 

konkurrenskraftiga menar Martinsson
1
. Vidare beskriver han att man i anläggningsbranschen 

ofta talar om problem i informationsöverföringen mellan inblandade aktörer. Krångliga 

konstruktionslösningar, konstruktionskollisioner, ofullständiga leveranser, etcetera som leder 

till stora tidsförluster, ineffektiv resursfördelning och dyra ekonomiska nederlag. På grund av 

detta är anläggningsbranschen i behov av nya lösningar för att bli mer effektiva.   

Det finns ett antal olika exempel på studier som stärker Martinssons påstående. Exempel på 

studier är följande: 

 ”Armering i byggprocessen – effektivisering av informationshanteringen” (Engström, 

Hyll, Fredsdotter & Larsson, 2011) 

 ”BIM i byggproduktionen, hinder och drivkrafter” (Linderoth, 2013) 

 ”Cellarmering”, en metod som visat sig kunna ta upp större spänningar vilket medfört 

mindre mängd armering i tvärsnittet. (Lindholm & Samuelsson, 2013) 

 Rullarmeringen som effektiviserar produktionen. (Ekstrand & Bertilsson, 2008)  

 Prefabricerade betongelement som minskar byggtiderna (Ehlorsson & Palmqvist, 

2010) 

 Fiberarmerad betong som visat sig skapa ett segare material vilket medför mindre 

volym armering i tvärsnittet. (Bengtsson & Sigström, 2007) 

Ovan nämnda studier angriper problemen från många olika håll, allt från nya tekniska 

lösningar som betingar en effektivare produktion till nya mer effektiva IT-program. 

Branschen uppmanas att istället för att använda sig av inkompatibla 2D-program, tillämpa 

framtidens 3D-program. Dessa program har möjligheten att visualisera byggnadsverk i 3D, 

utföra kollisionskontroller, skapa tidsplaneringar och minimera manuella överföringar av 

information mellan aktörer.   

En omfattande studie publicerades i slutet av 2011 där man undersökte hur 

informationshanteringen i armeringsprocessen kunde förbättras och effektiviseras med hjälp 

av modern IT-teknik. I projektet gjorde man en kartläggning av armeringsprocessen genom att 

granska sju olika projekt som täcker in så väl hus- som anläggningsprojekt. Studien 

                                                 
1
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resulterade i en ny arbetsmetodik där man påvisar fördelarna och genomförbarheten med 

digital informationshantering.  (Engström et al., 2011)  

Det som ovanstående lösningar och förslag har gemensamt är en vision att förenkla 

armeringsprocessen. Det åstadkommer man med mindre arbetsplatstillskottstider (APL-tider), 

mindre dubbelarbete och smidigare informationshantering. Studierna ovan tyder på att det 

byggbranschen behöver för att ta ett kliv framåt i utvecklingen är smart 

informationshantering. Ett arbetssätt som sammanfattar det här är BIM. (Jongeling, 2008). 

(Engström, D. et al, 2011) 

BIM (Building Information Modeling) är ett uttryck för något man i framtiden 

förhoppningsvis kan tillämpa. Det används mindre fragment av BIM men långt ifrån dess 

fulla användningsområde. Anledningen till detta är alla de hinder som uppstår under 

processens gång. (Linderoth, 2013)  

Det finns ett behov av en produktivare armeringsprocess som underlättar arbetet i 

anläggningsbranschen. Det finns även förslag på hur denna process kan göras mer effektiv. 

Trots detta väljer branschen att avvakta med att applicera BIM. Vilka hinder finns idag inom 

anläggningsbranschen för att implementera BIM i armeringsprocessen? 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad det är som hindrar att man implementerar BIM.  

Målen för studien är: 

 Validera om armeringsprocessen har förändrats sedan SBUF-rapporten (Engström et 

al, 2011) 

 Belysa de hinder som finns idag för att implementera BIM i anläggningsbranschen 

 Genomföra en uppföljning av hur armeringsinformation skapas, hanteras och överförs 

mellan aktörer i projekten. 

1.3 Avgränsningar 

I detta arbete kommer vi granska armeringsprocessen med avgränsning mot 

anläggningsarbeten. På grund av brist i forskning kring hinder för BIM i specifikt 

anläggningsbranschen kommer delar av teorin grundas i forskning från byggindustrin som 

helhet. Vi avgränsar oss till att endast kartlägga de hinder som finns och därmed kommer vi 

inte genomföra någon djupare analys av lösningar till de hinder vi finner. Ytterligare 

avgränsning är att vi inte heller kommer lägga fokus på förvaltningsskedet. Studien är 

geografiskt avgränsat till Sverige med avseende standarder, lagar och regler. Vidare vad gäller 

urval till intervjuerna är studien avgränsad till västra Sverige.  
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1.4 Metod 

Metoden grundar sig i en kvalitativ metod med induktiv ansats. Insamlingstekniken är 

semistrukturerade intervjuer med 13 respondenter där urvalet representerar majoriteten av 

aktörerna i armeringsprocessen.  

Examensarbetet kommer genomföras i tre etapper: 

 Litteraturstudie 

 Intervjuer med semistrukturerade frågor och platsbesök för datainsamling och ökad 

förståelse  

 Analys och slutsatser av insamlad data  

  



 

 

4 

 

2 Teori 

2.1 Armeringsprocessen:  

Armeringsprocessen är förloppet från idé till färdig betongkonstruktion. Processen börjar med 

att konstruktören använder ett beräkningsprogram för att beräkna armeringsbehovet med 

avsedd dimension, sträckgräns, stålklass, etcetera. Armering ritas sedan in i ett CAD-program 

vilket resulterar i en armeringsritning. Konstruktören använder sig ofta av programmen 

AutoCAD eller AutoCAD Architecture där armeringen ritas in i 2D. Därefter skickar 

konstruktören iväg armeringsritningarna (ofta i PDF-format) till entreprenören som vid denna 

tidsepisod sällan ger respons på konstruktörens arbete. Istället sker revideringsarbeten under 

entreprenadens gång då konstruktören redan hunnit gå vidare med andra projekt. (Engström et 

al., 2011) 

Entreprenören granskar och godkänner konstruktörens arbete och därefter skickas 

armeringsritningen iväg till en specifikationskonsult, som har till uppgift att 

produktionsanpassa och utforma en armeringsspecifikation. Specifikationskonsulten är en 

person som ofta är ansluten till en armeringsleverantör eller arbetar som en extern konsult. 

Vidare har denne en god produktionserfarenhet av armeringsarbeten och duktig på att 

upptäcka kollisioner och kritiska snitt i armeringsritningar. Konsulten ses också som en extra 

kontrollant av konstruktörens arbete vilket konstruktören uppskattar. Specifikationskonsulten 

mottar armeringsritningar i form av papperskopior. Utifrån papperskopiorna för 

specifikationskonsulten manuellt in armeringsritningens information, samt 

produktionsanpassar och skapar en armeringsspecifikation. Armeringsspecifikationen sparas i 

fil-formatet XML som armeringsleverantörernas datasystem kan hantera. Program som kan 

användas till detta är till exempel Celsa Steel Service specifikationsprogram QR (uppföljare 

till Q-armering). Ett framtida problem är att många specifikationskonsulter är på väg att gå i 

pension och yrket riskerar att fasas ut inom snar framtid. Bortfallet av den kompetensen måste 

ersättas av kvarvarande aktörer. (Engström et al., 2011) 

När specifikationskonsulten utformat armeringsspecifikationen skickas denna till 

entreprenören som måste godkänna specifikationskonsultens arbete (ändringar diskuteras i 

detta led via telefon eller mail). När entreprenören godkänt armeringsspecifikationen skickas 

den till armeringsleverantören som automatiskt kan läsa in den önskade armeringens 

egenskaper.  

Armeringsleverantören kopplas oftast in när specifikationskonsulten lämnat ifrån sig en 

armeringsspecifikation, alternativt om denna kompetens finns hos armeringsleverantören ett 

steg tidigare. Leverantörens uppgift är att producera beställd armering enligt konstruktörens 

beräkningar och specifikationskonsultens armeringsspecifikationer. Leverantören får 

beställningar av armering utefter entreprenörens gjutetapper och skickas till arbetsplatsen 

allteftersom entreprenaden fortskrider. Ett önskemål är att entreprenören har god 

framförhållning av sina beställningar för att de ska kunna optimera sin produktion. Man gör 

endast kontroller på om tillverkad armering stämmer överens med beställningen 

(armeringsspecifikationen). I de fall då armeringsleverantören står för 
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armeringsspecifikationen görs kontroller av den, annars utför entreprenören stickprov av 

levererad armering och jämför med armeringsspecifikationen. Leverantören har ett stort 

intresse att bli involverad tidigare i projekten för att vara med och tipsa om smarta 

konstruktionslösningar. Ett önskemål från entreprenören är mer fullständiga 

armeringsritningar som inte saknar relevant information.  Vidare är entreprenören positiv till 

3D-visualisering av armeringsritningar ut på arbetsplatsen. (Engström et al., 2011)  

2.2 Tekniska hjälpmedel 

2.2.1 Från CAD till BIM 

Under 1980-talet introducerades kommersiella CAD-program som ersatte ritningsskapande 

för hand och detta möjliggjorde att man skapade ritningar i digitalt format. Ett stort framsteg 

var att upprepade delar så som dörrar och fönster enkelt kunde kopieras inom den aktuella 

ritningen och även till andra ritningar. Möjligheten fanns nu att ändra och korrigera ritningar 

utan att förvränga omgivande delar samt dela ritningar utan att rubba informationens 

integritet. (Epstein, 2012) 

Till en början användes olika program för att skapa 2D-ritningar och 3D-modeller. Eftersom 

dessa program inte kunde kommunicera var man tvungen att uppdatera 2D-ritningen efter en 

ändring eller korrigering man gjort i 3D-modellen. När man byggde upp 3D-modeller som 

endast var avsedda att användas för visualisering och för att studera designen var det med 

andra ord inte viktigt att geometrin var exakt utan det behövde bara se bra ut. I denna form av 

projektering fanns det många potentiella felkällor då man var tvungen att koordinera och 

uppdatera två databaser. Senare utvecklade man programmen och införde ett integrerat 3D-

stöd. (Epstein, 2012) 

Nästa stora steg i utvecklingen blev när program så som ArchiCAD utvecklades för att 

underlätta arkitektens arbete. Här kunde arkitekten enkelt ändra sin design och få omedelbar 

feedback på sina idéer. I detta program jobbade man ur en och samma databas och på så sätt 

kunde man eliminera många av de tidigare misstagen som uppstod vid koordination och 

uppdatering av två databaser. Det nya sättet var både snabbare och kostnadseffektivt jämfört 

med att modellera fysiska modeller. Samtidigt hade man enklare att kommunicera med olika 

intressenter för att sedan kunna gå tillbaka och ändra. (Epstein, 2012) 

Parametrisk 3D-modellering (se kap 2.2.2 för förklaring) växte senare fram ur den gamla 

tekniken och ligger idag till grund för tekniken som används i BIM-verktyg. (Epstein, 2012) 

Grundtankarna till BIM kan spåras så långt tillbaka som till tidigt 1960-tal då Douglas C. 

Engelbart i sin ”framtidsinspirerande” arkitekttidning Augmenting Human Intellect bland 

annat uttrycker följande mening: 

”All of this information (the building design and its associated ”thought structure”) can be 

stored on to a tape […] another architect, a builder or the client can maneuver within this 

”design manual” to pursue whatever details or insights are of interest to him[…]” 

(Engelbart, 1962, s. 5-6) 
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Sedan Engelbarts uttalande på 1960-talet har många förutsättningar ändrats men grundtanken 

finns kvar i vad som kallas för BIM.  

2.2.2 Definition av BIM 

BIM, som tidigare nämnts står för Building Information Modeling, är något som används som 

modeord i branschen samt bland mjukvaruutvecklare. Första ordet, building står för objektet i 

fråga och behöver inte nödvändigtvis vara hus utan kan också vara broar eller andra 

konstruktioner. Andra ordet, information innebär all data som anknyts till projektet. 

Modelling avslutar akronymen och innebär den gestaltning som görs av den tänkta byggnaden 

eller konstruktionen. (Epstein, 2012) 

BIM innebär skapandet av en virtuell modell i ett digitalt medium. Skillnaden mot en vanlig 

3D-modell är bland annat att BIM-modellen innehåller exakt geometri samt relevant 

information för att underlätta och stödja konstruktionen, tillverkningen och 

upphandlingsaktiviteter som behövs för att förverkliga byggnaden. BIM kan med rätt 

tillämpning hjälpa till att sänka kostnader samtidigt som man uppnår högre kvalitet 

tillsammans med en samordnad design och konstruktionsprocess. (Eastman et al, 2008) 

Vidare är BIM en samverkansprocess, inte ett verktyg eller programvara, som är tänkt att 

användas av hela byggindustrin och dess intressenter. Databasen som är kopplad till BIM kan 

användas kontinuerligt under hela livstiden av en byggnad. Program som har stöd för BIM 

möjliggör att data bäddas in i ett objekt i modellen för att sedan kunna hämtas ut vid behov.  

(Epstein, 2012) 

Enligt Eastman et al. (2008) är ett vanligt missförstånd att en 3D-modell automatiskt innebär 

att man använder BIM men så är ej fallet. 3D-modeller som enbart används i syfte att grafiskt 

visualisera en byggnadsdel, men som saknar objektspecifik information är med andra ord inte 

att betraktas som BIM. Vidare krävs att man använder sig av parametrisk 3D-modellering. 

Detta innebär att till skillnad från traditionell 3D-CAD använder man sig av parametrar och 

regler för att definiera objekt, vilket också kan kallas för objektsorienterad CAD. Exempel på 

parametrar är avstånd, material, och vinklar medan regler kan vara till exempel fäst vid eller 

parallell med. Detta innebär att när användaren gör ändringar i modellen ändras objekt som 

påverkas, genom parametrar eller regler automatiskt. När ändringen är gjord i en viss vy så 

ändras den automatiskt i andra vyer men även i handlingar och dokument så som 

materiallistor, beskrivningar, etcetera. 

2.2.3 3D-Program 

De program som konstruktörer kan använda för att utföra armeringsritningar i 3D är: 

 Autodesk Revit Structure 

 Tekla Structure 

 MicroStation med tilläggsprogrammen Bentley Rebar och Bentley Power Rebar 

Det program som anses vara mest heltäckande är Tekla Structures. I Tekla finns 

möjligheterna att förutom utföra armeringsritningar i 3D, göra upp en fjärde dimension som 
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berör tidsplanering, skapa armeringsspecifikationer (inte utförda efter svensk standard), utföra 

kollisionskontroller etcetera. Programmet är dock utrustat med samarbetsfunktioner som 

möjliggör export och import mellan de ovan nämnda programmen. 

Armeringsspecifikationerna som inte kan skapas enligt svensk standard i Tekla, löses genom 

att användaren får använda XML-export och import till de specialprogram 

specifikationskonsulten använder. Detta görs automatiskt vilket innebär att 

specifikationskonsulten inte behöver knappa in denna information manuellt. (Engström et al., 

2011)  

2.3 Införandet av BIM 

2.3.1 Generell branschnivå 

Enligt Linderoth (2013) kan BIM tolkas som ett effektivare informations- och 

kommunikationsverktyg för hela branschen. Det kan också ses som ett verktyg för att stärka 

och reformera såväl projektering-, produktion- och förvaltningsprocessen i såväl anläggning- 

som byggbranschen. Den process som genomgås med BIM kan i dessa fall kallas för IKT-

stödda processer (där IKT står för; informations- och kommunikationsteknik). Arbetsmetoden 

BIM bidrar till nytänkande och förändrar såväl system, som arbetssätt och lösningar på 

problem. Med ett stort antal förändringsfaktorer som BIM kan medföra, kan detta betyda att 

en förändrad arbetsmetod snabbt kan skifta från att vara bästa möjliga till sämsta tänkbara. 

Därför är det viktigt att granska och förstå en arbetsmetods innebörd och påverkan på en 

organisation. Vidare visas tendenser att byggbranschen kommer vara tvungen att släppa fokus 

på att enskilda aktörer skall hushålla med resurser. Istället krävs det en förståelse att hela 

projekt skall vara så ekonomiska som möjligt. Med andra ord bör alla aktörer i ett projekt gå 

mot samma mål vilket bör vara att projektets resultat skall vara prioriterat.  

Man brukar tala om fyra generella kategorier man behöver ta hänsyn till vid IKT-stödda 

förändringsprocesser. Dessa är de tekniska, rättsliga, organisatoriska och ledarskapsmässiga, 

alla är de viktiga för en implementering av BIM. Branschen lägger mest fokus på det första 

incitamentet (tekniken). Anledningen till det är att ett första krav för att inse potentialen börjar 

här. De tre resterande incitamenten är de viktigaste för att BIM ska få ett genomslag på 

marknaden. (Linderoth, 2013) 

Man ser fördelar med BIM då man kan föra in systemet succesivt i organisationen. På så vis 

kan man relativt snabbt se vilka tendenser systemet bidrar med. Styrkan i det är att 

acceptansen av BIM ökar, vilket då ökar förståelsen för dess potential. (Linderoth, 2013) 

2.3.2 Organisationsnivå 

Enligt Eastman et al. (2008) handlar det vid fullbordad implementering av BIM om att mer 

eller mindre förändra hur hela organisationen arbetar. Man måste skapa förståelse hos 

medarbetare och det krävs mer än bara utbildning, inköp av mjukvara och uppgraderad 

hårdvara. Vidare förklarar de att det självklart finns olika tillvägagångssätt för 

implementering beroende på vilken aktör det gäller men att grundstrukturen är likvärdig. 
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Implementeringen bör börja på ledningsnivå där man tar fram en plan för hur man ska gå 

tillväga samtidigt som man undersöker om planen påverkar externa så väl som interna parter 

som är i företagets närhet. Det anses viktigt att tilldela ett antal nyckelchefer ansvar för att 

implementera planen. (Eastman et al., 2008) 

Vidare för att tillämpa BIM som arbetssätt bör man börja i mindre projekt där man utför sina 

aktiviteter parallellt, eller till och med efter avslutad aktivitet (kallas även för pilotprojekt). I 

detta steg skapar man likvärdiga dokument och handlingar ur modellen som vanligtvis skulle 

gjorts med tidigare teknik och tillvägagångssätt. På så sätt har man chansen att testa hur 

programvaror fungerar och samtidigt har man möjlighet att utbilda arbetsledning. (Eastman et 

al., 2008) 

När man genomfört de så kallade pilotprojekten som ovan nämnts kan man använda de 

resultat man fick ut för att utbilda resten av medarbetarna som påverkas. När man hittat 

rutiner för att använda BIM i sin egen organisation kan man tillämpa det nya arbetssättet i nya 

projekt och ta vara på fördelarna som finns att hämta i ett djupare samarbete från projektstart. 

Det är även viktigt att göra uppföljningar för att identifiera vilka brister och fördelar man 

hittills har. (Eastman et al., 2008) 

2.4 En armerad konstruktion med BIM 

Utifrån arkitektens modell kombinerat med underlag från beställaren skapas en K-modell i 3D 

av konstruktören, i ett objektorienterat CAD-program. (Engström et al., 2011) (OpenBIM, 

2011) 

Därefter analyseras modellen av konstruktören och vid behov kan eventuella ändringar 

genomföras direkt i modellen vilket automatiskt ändrar samtliga vyer och även handlingar. I 

de fall då en annan aktör är berörd kan samråd med denne aktör enkelt genomföras via 

modellen.  (Eastman, 2013) (Eastman et al., 2008) 

Enligt Engström et al. (2011) kan man exportera betongkonstruktionens form från modellen in 

till analysprogrammet och sedan exportera modellen, med tillförd armering tillbaka till det 

objektsorienterade CAD-programmet. Vidare uppmärksammas att det är mer effektivt att 

exportera strukturen till analysprogrammet för att sedan rita av armeringen in i modellen. När 

konstruktören har ritat klart armeringen kan denne i samråd med entreprenören dela in 

armeringen i gjutetapper. Även armeringsleverantören kan vara intresserad av att komma in i 

detta skede då denne kan ha förslag på lösningar som inte är möjliga att tillämpa om denne 

skulle komma in i ett senare skede. I detta steg länkas även installationsmodeller in för att 

undersöka huruvida de kolliderar med befintlig armering.  

Samarbetet sträcker sig inte bara över de som är direkt inblandade i projekteringen utan 

materialet ska vara tillgängligt för alla som medverkar i projektet. Anledningen till detta kan 

vara på grund av en eller flera av följande syften: 

 Man ser till att man följer standard, kontrakt och att det överensstämmer. 
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 Identifiera kollisioner och konflikter. Exempel kan vara rörgenomföringar i en platta, 

där rörgenomföringen kolliderar med ett armeringsjärn. 

 Återanvändning av information i parallella och efterföljande processer. 

Vidare identifierar och modellerar (konstruktör eller BIM-Ingenjör) element och 

sammansättningar samt de detaljer som krävs för montage. Dessa detaljer kan vara 

monteringsjärn, distansjärn, lyftkrokar etc. Konstruktören utför en granskning där man ser till 

att täckskikt är bevarade enligt beräkningar och ser till att armeringselementen är byggbara. 

(Eastman et al., 2013) 

Som nämndes tidigare i kapitel 2.1 så håller specifikationskonsulten på att fasas ut vilket leder 

till att resten av kedjan får ta över den rollen. I de fall då man använder generalentreprenad 

kommer byggentreprenören in när handlingarna redan är klara vilket lämnar lite rum för 

entreprenören att påverka och bidra till produktionsanpassningen. Annorlunda är det när det 

gäller totalentreprenader där entreprenören har projekteringsansvaret och kan på så vis gå 

igenom etappindelning och produktionsordning tillsammans med konstruktören och 

armeringsleverantören. (Engström et al., 2011) 

Samarbetet fortsätter när konstruktören har sammanställt granskningshandlingarna och man 

åter sammanträder med inblandade aktörer för att gå igenom valda armeringslösningar. I detta 

steg finns det rum för armeringsleverantören att dela med sig av alternativa lösningar vilket 

kan vara till exempel nät- eller rullarmering, prefab-lösningar etcetera. När man genererar 

ritningar som skickas ut är det viktigt att en så kallad 3D-viewer skickas med och dessutom 

hålls uppdaterad. En 3D-viewer är ett dokument i 3D-format vars syfte är att visualisera 

armeringslösningar och underlätta för mottagaren. (Engström et al., 2011) 

Mängdavtagning är den största delen av specifikationsarbetet och görs direkt ur programmet. 

Sedan kan entreprenören kopplas in för att komplettera med monteringsjärn. Ett exempel på 

program är som tidigare nämnts QR där specifikationskonsulten får hjälp med att specificera 

på ett korrekt sätt. Programmet indikerar vilka fält som måste fyllas i, och sedan signalerar det 

även om vald bockningstyp eller delmått innebär att det uppstår problem vid producering eller 

leverans av järnet. (Engström et al., 2011) 

Det är viktigt att dialog förs mellan de olika iblandade aktörerna vilket program som ska 

användas och på så sätt vilket format informationsutbytet ska ske i. (Engström et al., 2011) 

Under produktionen används 3D-modellen för att strukturera och organisera armeringsarbetet. 

Man kan genom färgkodning i modellen kommunicera mellan armeringsleverantör och 

entreprenör. Exempel på detta kan vara att man dedikerar olika färger för att indikera vilken 

status ett visst järn har. Man kan använda sig av fyra olika statusar: Orderlagt, producerat, 

levererat och monterat. När man har tidplan kopplad till modellen kan en påminnelse från 

modellen göra att man inte missar att beställa inför nästa etapp. (Eastman et al., 2013) 
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2.5 Kända hinder för BIM  

2.5.1 Tekniska hinder 

Modelleringsprogram kan upplevas vara omständiga och utgör därmed ett hinder. Tekla 

Structures anses vara det program som är mest heltäckande på grund av att det är bäst 

anpassat för BIM. I ett examensarbete gjort 2012 testades möjligheterna att projektera 

brokonstruktioner i Tekla Structures. Tekla upplevdes ha problem att upprätta korrekta 

ritningar. (Johansson, 2010) 

Likaså menar Engström et al. (2011) att det inte finns något program som kan utföra hela 

projekteringen efter svensk standard. Man har också funnit att programvaror inte kan 

producera armeringsförteckningar av armeringsnät och rullarmering. Vidare trycker rapporten 

på hur man ska kunna få aktörerna att utöka samarbetet med varandra. Det kan uppstå 

problem om ett djupare samarbete behövs mellan konstruktören och entreprenören då de ofta 

är fasförskjutna i sitt arbete. Detta blir ett hinder för BIM och dess framfart då BIM kräver ett 

djupare samarbete mellan projektets olika aktörer.  

Ibahim och Krawczyk (2003) menar att konsultföretagens beslutfattare angående teknik-

verktyg har haft svårt att välja mellan olika programvaror. De menar att olika BIM-verktyg 

(så som Tekla Structure och Autodesk Revit) har olika programutvecklare och alla har olika 

sätt att hantera information. Vidare menar de att de olika programmen skiljer sig i hur 

arbetsflödet bör organiseras. Detta försvårar utvecklingen då plattformarna är uppbyggda med 

skilda funktioner som direkt påverkar valet av programvara. Har ett företag använt sig av och 

utbildats i en programvara vill man helst inte byta, även om annan programvaruleverantör 

utvecklat ett bättre system. Beslutsfattaren tvingas även då program skall införskaffas förutse 

framtidens utveckling av programvaruleverantörens versioner för att garantera ett bra val. 

Man måste då som beslutsfattare vara insatt i leverantörens framtida fokuspunkter av 

förbättringsåtgärder och detta är ett arbete som inte alltid är enkelt.  

2.5.2 Utbildning och ekonomi 

En studie i USA och Storbritannien, gjord 2008 fann att drygt 10 % av de tillfrågade inom 

AEC-industrin (Architecure, Engineering, and Construction industry) kände till den 

grundläggande strukturen för BIM. Resterande kände sig osäkra i frågan. Samtidigt upplevde 

de en ökande utveckling och användning av BIM. Inom ett par år trodde man att BIM skulle 

vara infört. De flesta pekade på att ett stort hinder låg i utbildningen av BIM. Man ansåg att 

det skulle kosta för mycket tid och personal att utbilda sitt manskap. Vidare ansåg man att det 

inte fanns tillräckligt med pilotprojekt och undersökningar att övertyga branschen om 

fördelarna med BIM. Företagen ville ha mer konkreta bevis på att BIM lönade sig. (Yan & 

Damian, 2008) 

Ett annat aktuellt hinder som framkommit är hur många personer som har befogenheterna och 

kunskapen att undervisa i BIM. Ibrahim (2007) menar att undervisningen i CAD-programmen 

kan skilja sig från vilken undervisning som är bäst lämpad för BIM. Fokus kan behöva ligga 

på andra företeelser, därför behövs mer undersökningar på vilken slags undervisning som är 

bästa för BIM. Vidare är han också osäker på hur effektivt det är att ge ingenjörsstudenter 



 

 

11 

 

direkt BIM-undervisning och avskaffa traditionell CAD-undervisning. En osäkerhet finns om 

oerfarna CAD-användare är kapabla att hantera de kraftfulla IT-program som används vid 

3D-modellering. Risken är att de kan missa viktig grundläggande förståelse för att modellera i 

3D då de saknar tidigare erfarenhet att rita i 2D. 

Fischer & Pleil (2012) har kommit fram till att beställaren anses ha ett stort inflytande av 

införandet av BIM. Så länge beställaren inte ställer krav på att BIM ska användas finns det 

inget som tyder på en implementering av BIM. Införandet av BIM är för tillfället en metod 

som kostar för mycket pengar för att man ska se det som fördelaktigt. Med andra ord finns det 

inte tillräckligt med incitament för att övertyga branschen om att man sparar pengar på att 

använda BIM. Ovanstående påstående styrks även av Eastman et al. (2008). 

2.5.3 Organisatoriska och juridiska hinder 

I en studie av Ibrahim (2006), kom han fram till att det uppstår hinder då man ska välja ut 

pilotprojekt. Pilotprojekten hävdas vara ett tillvägagångssätt för att övertala branschen att 

BIM är lönsamt. Projektledarna kan förstå fördelarna med BIM men att hitta ett optimalt 

projekt att utföra studier på är svårt. Ibrahim menar att då det ofta är fokus på att effektivisera 

sina projekt finns alltid oron att fel projekt väljs. Vidare menar Ibrahim att man fokuserar på 

fel saker för att övertyga branschen om BIM. Istället för att välja ut specifika projekt bör man 

lägga fokus på att skapa rätt arbetslag som då ska bestå av entusiastiska personer. Först då kan 

man se fördelarna med BIM. 

Linderoth (2013) anser att hinder kan finnas ur ett juridiskt perspektiv. Han menar att 

aktörerna i branschen är för inställda på att pappersritningen är det juridiskt bindande 

dokumentet och att BIM-modellen endast är en kompletterande handling. Vidare menar 

Linderoth att vissa upphandlingsformer kan vara indirekta hinder till BIM-användningen. 

Kort sagt menar han att till exempel lägsta pris eller anbud på färdiga handlingar kan vara 

former som hämmar ett samarbete. Det betyder att enskilda aktörer endast fokuserar på egna 

kostnader och undviker att se till projektets totalekonomi. Linderoth fortsätter med att hävda 

att BIM kräver en viss typ av upphandlingsform. Han menar att det behövs 

upphandlingsformer som stödjer en djupare samverkan för att BIM ska fungera.  

Engström et al. (2011) kan se vissa hinder i dagens entreprenadformer. Han menar att de kan 

hämma ett djupare samarbete. Han nämner specifikt utförandeentreprenader som ett sådant, 

då entreprenören kommer in i bilden först när projekteringen är klar. Totalentreprenader anses 

vara en bättre entreprenadform som ger entreprenören större möjlighet och inflytande i 

projekten.  
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3 Metod 

3.1 Motivering till metodval 

En kvalitativ metod ger möjligheten att respondenterna får ge egna beskrivningar och 

funderingar av ett specifikt fenomen. Tanken är att resultatet av en kvalitativ metod är att man 

hittar modeller eller beskrivningar som ska redogöra ett fenomen. För att samla in data finns 

olika tekniker att tillgå som till exempel intervjuer, fallstudier eller observationer. (Olsson & 

Sörensen, 2011).  

För att på bästa sätt behandla studiens syfte anser vi att en beskrivande data är av största vikt. 

Därav är den kvalitativa metoden ett bra angreppssätt för att närma oss problematiken. 

Författarna får på så vis ta del av respondenternas åsikter om vilka hinder de anser vara 

centrala för att BIM inte blivit infört. Vidare finns möjligheten att reda ut missförstånd vilket 

vi anser vara en nyckelfaktor för valet av metod då definitionen av BIM inte är tydlig i 

branschen. 

Intervjupersonerna valdes på basis av att vi ville ha åsikter från olika personer som är 

inblandade i armeringsprocessen och även öka urvalets bredd med personer från olika företag. 

Vi försökte samtidigt få intervjuerna att följa samma röda tråd för att resultatet skulle bli 

någorlunda jämförbart. Kravet på våra respondenter var att de skulle inneha erfarenhet av 

arbete inom armeringsprocessen och någorlunda införstådda med BIM inom 

anläggningsbranschen. På nästa sida redovisas intervjupersonerna och dess bakgrund, 

arbetsområde etcetera.  
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Person Utbildning Aktör Erfarenhet på position (branschen) 

Person A Civilingenjör Armeringslev. 5 (6) år 

Person B Högskoleingenjör Armeringlev. 1(1) år 

Person C Högskoleingenjör Entreprenör 8 (8) år 

Person D Högskoleingenjör Entreprenör 4 (22) år 

Person E Högskoleingenjör Entreprenör  4 (12) år 

Person F Kandidatexamen Byggledare 3 (3) år 

Person G Högskoleingenjör Byggledare 1 (16) år 

Person H Högskoleingenjör Konsult  12 (12) år 

Person I Civilingenjör Konsult  12 (12) år 

Person J Högskoleingenjör Konsult  7 (7) år 

Person K Högskoleingenjör Konsult 8 (8) år 

Person L Högskoleingenjör Entreprenör 4 (11) år 

Person M Högskoleingenjör Entreprenör 1,5 (32) år 

 

3.2 Arbetsgång: 

3.2.1 Förstudie 

En initial problemformulering växte fram ur en kvalitativ förstudie genom samtal med 

medarbetare på Skanska. Därefter formades studien efter de frågeställningar som dök upp 

under samtalen samt efter vilka studier som var gjorda innan det här examensarbetets 

uppkomst. Genom att ägna oss åt en noggrann förstudie där vi fokuserade på luckor i andra 

studier hittade vi till sist en problemformulering som passade och verkade intressant.  

3.2.2 Litteraturstudie 

Vi inledde studien med att söka runt i olika databaser, så som Science Direct, Google Scholar 

och Compendex. När vi kände att teoribehovet var mättat och vi precis som nämns i Handbok 

för kvalitativa metoder kände att ”man inte riktigt vet vad man gör som forskare, när man inte 

kommer vidare i sitt material, då måste man ut och göra intervjuer.” (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2011). 

3.2.3 Intervjustudie 

Frågorna till intervjuerna skapades efter att vi kategoriserat olika frågor som vi ansåg vara 

relevanta för studien. Kategorierna presenteras som rubriker i resultatkapitlet som till 
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exempel, organisatoriska-, tekniska-, juridiska- och ekonomiska hinder. För att validera vår 

studie utformades även ett par frågor om dagens armeringsprocess för att försäkra oss om att 

inget förändrats sedan SBUF-rapporten (Engström et al. (2011)). Dessutom ville vi låta 

respondenterna fritt uttrycka sina tankar om BIM och dess framtid. Detta gjorde vi dels för att 

respondenterna skulle minska sin nervositet och tala öppet om frågorna, men även för att 

utreda vilken inställning respondenterna hade till BIM, vilket i sig kan tolkas som ett hinder 

för BIM (Finns inte intresset för BIM blir det svårt att implementera det).  

När vi bokade intervjuerna bestämde vi oss för att låta respondenten själva välja tid och plats.  

När intervjun var uppbokad skickade vi ut en inledande informationsdokument (se bilaga 1) 

med generell information om BIM, intervjuprocessen och även frågorna som skulle behandlas 

under intervjun. Detta gjordes på grund av att, som tidigare nämnts, BIM inte har någon tydlig 

definition i branschen. Vidare ville vi även att respondenterna skulle få en chans att tänka 

igenom de frågorna vi ville ställa. 

Innan vi påbörjade intervjun tryckte vi ytterligare på att intervjun kommer spelas in men att 

materialet kommer behandlas anonymt samt att de skulle få chansen att granska 

transkriberingen för att undvika feltolkningar. Väl under intervjun strävade vi efter att inte 

påverka respondenterna och behålla en objektivitet i intervjun.  

Vidare var vi väl förberedda och såg till att undvika de intervjufällor som Ejvegård (2003) 

nämner. Dessa kunde vara till exempel att ställa frågor på ett sådant sätt att respondenten var 

tvungen att utveckla sina svar och tankar. Det kunde också vara att svaren från respondenterna 

inte skulle bli påverkade av de som intervjuade. För att bibehålla kontakten med respondenten 

undvek vi att ta anteckningar under intervjun och förlitade oss helt och hållet på det inspelade 

materialet i efterhand.  

När väl transkriberingen var klar skickade vi ut dem till respektive respondent för 

godkännande.  
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Litteraturstudie 

•Sökning i databaser, böcker etc. 

•Rapportens disposition strukturerades 

•Teorikapitlet utformades 

•Utformning av intervjufrågor efter en idé om hur resultatet ska redovisas. 

Datainsamling 

•Boka intervjuer 

•Semistrukturerade intervjuer 

•Löpande transkribering mellan intervjuerna 

Databehandling 

•Fastslår hur resultatet ska redovisas 

•Sorterar och strukturerar intervjumaterial med färgkodning efter kategorier. 

•Skriver resultat, analys, diskussion, och slutsatser. 
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4 Resultat 

4.1 Intervjustudie 

4.1.1 Armeringsprocessen idag 

Idag jobbar konstruktören ofta efter arkitektens CAD-skisser eller också upprättar de 

förfrågningsunderlag och ritningar från grunden. Inom anläggningsbranschen finns oftast 

skisser från arkitekten då konstruktören kommer in. Man fortsätter då arkitektens arbete i 

AutoCAD eller Revit, ibland även Tekla. Vid mer avancerade konstruktioner upprättas en 3D-

modell som endast används ur visualiseringssyfte. Denna sammanlänkas till sist med andra 

konsulters installationsmodeller så som VVS, el, ventilation, med flera. Armeringen ritas 

oftast inte in i 3D-modellen utan den ritas in i de snitt och detaljer som konstruktören anser 

vara nödvändiga. Armeringsritningarna ritas i regel i 2D om inget annat efterfrågas. I de flesta 

fall skickar konstruktören iväg PDF-filer som entreprenören får jobba vidare med alternativt 

DWG-filer om det efterfrågas. Projekt med större beställare som till exempel Trafikverket har 

alla inblandade aktörer tillgång till en projektplattform där PDF-filer och DWG-filer laddas 

upp. Om beställaren eller entreprenören efterfrågar en 3D-modell kan den då det är möjligt 

också läggas upp i plattformen. I dessa fall läggs mer tid till projekteringen men fortfarande 

används bara 3D-modellen för att utföra kollisionskontroller mellan konsulters arbete 

(Ventilation, el, VVS och konstruktion) eller för visualisering.     

Utifrån de PDF-filer som entreprenören arbetar i beräknas längder och typ av järn manuellt 

med linjal, överstrykningspenna och därefter skapas en armeringsspecifikation i Excel. I vissa 

fall används även programmet ”Blue Beam” som hjälpmedel för att mäta armeringsjärnen i 

PDF-dokumenten. När entreprenören räknat ihop sin armeringsspecifikation skickas den till 

en armeringsleverantör för klippning och bockning. Idag köps den största mängden 

armeringen utanför Sveriges gränser på grund av ett lägre pris. Man handlar då upp armering 

efter vikt (kr/ton) och i de fallen är leverantörer ute i Europa ett billigare alternativ. 

Leverantörerna bockar och kapar armeringen som entreprenören beställt, innan den levereras 

tillbaka till Sverige.  

Ute i produktionen levereras den beställa armeringen till arbetsplatsen och monteras. Det är 

sällan som entreprenören får tillgång till en 3D-modell om inte beställaren efterfrågat en 

sådan tidigare i projektet. Om en 3D-modell finns kan entreprenören få tillgång till denna men 

den gäller då inte som en bygghandling. 

4.1.2 Branschens intresse för BIM  

Enligt en klar majoritet av respondenterna finns hinder redan vid definitionen av BIM, eller 

snarare saknaden av definition och standarder. Detta innebär att BIM blir ogripbart och många 

respondenter anser att branschen som följd inte fullföljer en påbörjad implementering. I och 

med att det saknas rutiner för att jobba med BIM har man svårt att dra nytta av de fördelar 

som finns att hämta. Ett exempel på detta är att aktörer får svårt att samarbeta då man inte har 

ett gemensamt sätt att lagra information i modellerna. Man har även exempel på projekt där 

det funnits modeller att tillgå men på grund av att informationen i modellen inte var hanterbar 
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resulterade det i att man inte använde den. En anledning anses vara att man gör en avancerad 

modell som ser fin ut men inte är användarvänlig.  

Intresset för BIM finns i branschen enligt de flesta respondenter men i dagsläget uppfattas 

BIM som ett modeord. Man upplever BIM som fina presentationer men det saknas konkreta 

exempel på var och hur bra det har fungerat. Överlag anses det att det krävs en effektivare 

armeringsprocess. Åsikterna skiljer sig något bland respondenterna om man behöver gå hela 

vägen till BIM eller om det räcker att projektera i 3D och använda modellen för 

kollisionskontroller av olika installationer, visualiseringar samt generella granskningar. Det 

framgår att så fort man tagit steget in och börjar arbeta med 3D-modeller vill man inte tillbaka 

till 2D-ritning.  

Ett projekt måste vara projekterat i 3D från början om det ska vara praktiskt möjligt att 

använda sig av det. Med andra ord finns en tidspress som inte tillåter att konvertera underlag 

från 2D till 3D av gamla ritningar.  

4.1.3 Driva införandet av BIM 

Det är något större spridning i åsikten vilken aktör i branschen som kan anses ha ansvaret att 

driva införandet av BIM. En vanlig åsikt är att det är branschen som helhet som ska vara 

ansvariga att införa BIM. Detta då det finns något att tjäna för alla, dels i den meningen att 

BIM skulle underlätta för varje aktör i dennes dagliga arbete men även rent ekonomiskt. Det 

framkommer även att det bör ligga i branschens intresse att leverera kvalitativa konstruktioner 

som i slutändan ska vara ekonomiska för skattebetalarna, i de fall då det är statligt 

finansierade projekt. Av praktiska skäl anser en respondent att det inte går att lägga ansvaret 

hos en aktör. Denne menar att det inte spelar någon roll om det finns en modell att jobba ifrån 

om ändå ingen använder den. På samma sätt finns det ingen nytta i att en aktör är redo att 

använda BIM om resten av branschen inte är på samma plan.   

En del respondenter ansåg att beställaren är den som har ett speciellt ansvar då det är just 

beställaren som betalar för projekten som utförs. Det innebär i så fall att beställaren ska börja 

kräva att konsulter, entreprenörer och andra aktörer i dennes omgivning använder BIM. 

Framför allt anses att större offentliga beställare bör vara drivkraften och komma med viljan 

att utföra projekt med en större vikt på långsiktighet. Med detta sagt krävs det först och främst 

att beställaren förstår nyttan och totalekonomiska fördelarna som finns att hämta.  

En annan åsikt är att det är entreprenören som bär ansvaret för införandet av BIM. 

Entreprenören är experten på att bygga och bör således sträva efter att bygga rationellt med 

nya verktyg. Det skulle i det fallet vara entreprenörens uppgift att börja kräva det av sina 

leverantörer och efter hand börja sälja in det hos beställaren.  

 

4.1.4 Tekniska hinder 

Det övervägande största tekniska hindret för införandet av BIM anses vara inkompabiliteten 

mellan olika programvaror. Tekla Structures och Autodesk Revit upplevs idag som 

tungarbetade. Brister finns framförallt i att programmen inte förstår varandra och har svårt att 
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hantera information som byggts upp i ett annat program. Det krävs idag en manuell 

handpåläggning för att åtgärda detta. Den manuella handpåläggningen består av att man får 

granska modellen efter överföringen för att försäkra sig om att information inte gått förlorad 

eller blivit förvrängd. Idag anser man att det ligger fler arbetstimmar bakom en 3D-modell än 

en traditionell 2D- ritning. Det finns standardformat att jobba i vid 3D-modellering men dessa 

fungerar inte fullt ut. Det finns filformat med syftet att erhålla smidigare exporter och 

importer mellan programvaror och tilläggsprogram. Det filformat som nämns bland 

respondenterna är IFC-formatet. Formatet är dock inte fullt utvecklat och innebär fortfarande 

manuell handpåläggning.  

Ytterligare problem med programvarorna anses vara onödigt avancerade och dåligt anpassade 

för hela armeringsprocessen. Man anser att ju mer teknologi man för in i ett projekt desto fler 

lager läggs på och man är osäker på om mer teknologi medför bättre resultat. Detta 

åskådliggörs med att man trots tekniska hjälpmedel, är lika många tjänstemän på 

byggarbetsplatserna idag som man var på 70- och 80-talet. 

En respondent arbetar som brokonstruktör och påpekade att tekniken idag inte kan hantera 

armering efter dubbelkrökta linjer. Dubbelkrökta linjer tillämpar konstruktörerna ofta vid 

broprojekt och därför anses detta vara en av de största anledningarna till att 3D-modellering 

inte tagit sig till anläggningssidan. Innebörden av att dimensionera armering efter 

dubbelkrökta linjer betyder att tvärsnittet förändrar riktning i mer än en dimension. Man 

menar att de programmen som finns till förfogande idag inte har möjlighet att utföra dessa 

moment. Därför väljer man att göra övergripande arkitektritningar i 3D och tyngre 

armeringsritningar i 2D-CAD.  Dock nämner en respondent att tekniken knappast skulle ha 

svårt att hänga med om människor och organisationer hade varit mogna för den. 

4.1.5 Organisatoriska hinder 

Vid frågan att involvera entreprenören tidigare i projekten var samtliga respondenter positiva 

till detta och såg bara ett fåtal hinder. En respondent hade i ett projekt upplevt att 

entreprenören försökte vara med och lägga sig i konstruktionslösningar som han inte förstod 

sig på. Det kunde i dessa fall röra sig om att entreprenören till exempel trodde sig veta bättre 

vilken balkdimension som behövs.  

Valet av entreprenadform ansågs vara ett potentiellt hinder. Vid utförandeentreprenad uppstår 

problem då beställaren tagit på sig ansvaret att tillhandahålla en teknisk lösning. 

Entreprenören kommer i dessa fall in efter att projekteringen är gjord vilket då inte lämnar 

några luckor till att lyssna till entreprenörens önskemål för bästa produktionsanpassning. Man 

anser dock att entreprenadformer som tillåter så många aktörer som möjligt att vara med tidigt 

i projekten, underlättar framfarten av BIM.  

Samtliga respondenter ser positivt till ett djupare samarbete mellan de aktörer de är i kontakt 

med. Här såg man inga hinder alls utan endast fördelar. Ju bättre samarbete, desto säkrare 

ansåg man sig vara att leverera en säker produkt. Med ett gott samarbete trodde man sig lösa 

många problem innan de ens uppkommit. Att ge konstruktören att större ansvar under 

projekteringen var det delade uppfattningar om. De flesta trodde dock att det skulle underlätta 

hela projektet om mycket redan varit gjort när produktionen dragit igång. Entreprenörerna var 
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positiva till att slippa mäta och mängda armering i ritningar, då detta skulle vara ett enkelt 

jobb för om konstruktören skapat en BIM-modell istället. Majoriteten av respondenterna var 

dock skeptiska till om konstruktörerna idag har den kompetensen att produktionsanpassa 

armering.  

En respondent reflekterade över att organisationen på högre nivå kanske har kommit längre 

men att informationen inte har nått ut till alla. Respondenten menar att det kan finnas 

lösningar för att ta sig över hinder som finns idag men att medarbetare på projektnivå är de 

sista som blir informerade. 

4.1.6 Ekonomiska hinder 

BIM anses vara en dyr process idag. Man jagar alldeles för mycket timkostnader och inser 

inte vilket material som ingår i arbetet. I dagsläget hävdar man att modellera i 3D är ett dyrare 

alternativ än vanlig 2D-CAD. En anledning tros vara inkörningstiden för 3D-program. De 

erfarna kan uppfattas som omotiverade att lära sig något nytt samtidigt som företag idag inte 

lägger pengar på de nyckelpersoner som har potential att driva företagets BIM-utveckling. En 

respondent tyckte detta hade varit ett sätt att effektivisera implementeringen av BIM. Om 

företagen spenderar pengar på att utbilda drivna nyckelpersoner kan resterande i företaget ta 

del av det lärandet.  

Beställare upplevs idag inte se mervärdet i den BIM-modell de kan beställa. Beställaren är 

med andra ord inte villig att betala för extra information eller extra projekteringstid för att 

effektivisera produktionen. En bidragande orsak i frågan är förstås projektets storlek. Vid 

mindre projekt (och mindre beställare) är ovanstående bekymmer tydligare jämfört med större 

projekt och således större beställare. Mindre beställare ser helst bara ett färdigt hus, men hur 

det utförs och vilka problem som uppstår under arbetets gång har man ingen förståelse för i 

projektets tidiga skede. Man vill helst att branschen skall utföra projektet på samma sätt som 

man alltid gjort för detta anses som mest ekonomiskt fördelaktigt. Mindre projekt medför 

också ofta mindre komplicerade konstruktioner. Om en störning uppstår under projektets gång 

löser ofta yrkesarbetarna detta på ett smidigt sätt som inte medför några större kostnader för 

beställaren. Man ser alltså idag inga större anledningar att börja projektera mindre 

konstruktioner i BIM eftersom det ses som direkt kopplat till högre kostnader för projektet. 

Vissa respondenter tror inte att BIM hör hemma i mindre projekt med enkla konstruktioner på 

grund av ekonomin.  

Vid större projekt har man insett att en BIM-modell minskar totalkostnaden vilket gör det mer 

intressant för beställaren, och därför mer vanligt. Att 3D-modellera idag är överlag kopplat till 

ökade projekteringskostnader, men man är osäker på hur totalkostnaden för projektet påverkas 

av att använda 3D-modellering. 

De tillfrågade är osäkra på vem det är som ska betala för BIM-modellen. Beställaren har nytta 

av en BIM-modell i förvaltningsskede, konsulten i projekteringsskedet och entreprenören 

under produktionen men osäkerheten finns om vem som ska ta kostnaden för att ta fram 

modellen. I dagsläget anses denna fråga vara obesvarad. Däremot tyckte majoriteten av 

respondenterna att beställaren någonstans bör köpa loss modellen för att kunna använda sig av 

den i förvaltningsskedet då denne har mycket att vinna på det.  
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Vidare finns problem med att det är ett stort och kostsamt steg för mindre firmor att investera 

i ny teknologi. Företagen idag väljer istället att köpa in ett fast antal programvaror som sedan 

företagets personal får samsas om.  

4.1.7 Juridska hinder 

De juridiska hinder vi fann från undersökningen var framförallt hur man ställer sig till frågan 

om vem som äger BIM-modellen. Samtidigt ansåg vissa att detta inte var ett hinder. Likaså 

ansåg man att oron för att avslöja företagslösningar i en BIM-modell kunde skapa problem. 

Det visar sig att det kan vara svårt för ett företag att dela med sig av smarta 

konstruktionslösningar, som företaget dessutom lagt ner stora ekonomiska resurser på för att 

förenkla företagets arbete som t.ex. beräkningsmallar. När man då i projektet länkar samman 

olika konsulters arbeten följer dessa mallar med per automatik.  På grund av detta väljer man i 

vissa fall att bara skicka delar av den fullständiga modellen som då får direkta konsekvenser 

på huvudfilen. Vissa respondenter ansåg samtidigt att det ovanstående hindret inte fanns då 

man förr eller senare var tvungen att lämna ifrån sig sina handlingar för granskning. 

Granskaren skulle direkt kunna använda sig av företagslösningar, vilket då var deras argument 

till att det inte borde vara ett hinder.  

Några respondenter ansåg även att LOU (lagen om offentlig upphandling) kunde sätta käppar 

i hjulet. De ansåg att LOU påverkade graden av att involvera entreprenören tidigare då sådana 

projekt oftast innehåller färdiga förfrågningsunderlag. På så vis får inte entreprenören vara 

med och påverka produktionsanpassningen för att kunna effektivisera sin produktion efter 

sina egna förutsättningar. Samtliga respondenter var ense om att en viss oklarhet låg i hur man 

skulle kunna stämpla en 3D-modell som en bygghandling. Man ansåg detta vara svårt då en 

3D-modell alltid är levande och kan förändras. De flesta var osäkra i frågan om det skulle 

vara möjligt eller ej. Många ansåg dock att man idag är van och känner sig trygg att ha det på 

ett speciellt sätt och att detta skulle kunna vara en orsak till problemet.  

4.1.8 BIM och framtiden 

Respondenterna ser över lag ljust på BIM’s framtid i branschen och inte minst vid 

armeringsarbeten. Man är dock osäker på hur lång tid det kommer ta och om man någonsin 

kommer implementera hela BIM. Som helhet är de tillfrågade lite osäkra på hur framtiden blir 

men är öppna för att börja använda BIM. Så fort programleverantörerna ger rätt 

förutsättningar och då man inte behöver granska sitt arbete vid förflyttningar mellan de olika 

programmen så upplever de att BIM kan gå hur långt som helst. En respondent anser att 

branschen håller på att närma sig en vändpunkt och att utvecklingen därefter kommer gå i en 

rasande takt. Man anser det vara svårt att kunna finna en ekonomisk försvarbarhet i att 

applicera BIM i mindre projekt.  

Ett par respondenter funderade över hur nödvändiga vanliga ritningar kommer vara i 

framtiden om man lyckas implementera BIM. Likaså ställder sig en respondent tveksam till 

hur nödvändiga armeringsspecifikationerna egentligen kommer vara i framtiden. 

Armeringsleverantörerna har idag system för att direkt kunna läsa ut armeringsspecifikationen 

ur 3D-programmet. 
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De tillfrågade har överlag positiva framtidsutsikter för BIM men en respondent ansåg att det 

som kanske krävdes var en helt ny programvara. På så vis skulle man hindra att äldre 

versioners dolda programmeringsmissar följde med och istället ta till vara gamla lärdomar och 

skapa en bättre produkt. Endast en respondent hade en kritisk syn på framtiden då denne var 

osäker på huruvida man kommer kunna konkurrera med lägre materialpriser och billigare 

arbetskraft utomlands.  
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5 Analys 

5.1 Jämförelse av armeringsprocessen 

All förkunskap om hur armeringsprocessen går till har hämtats från SBUF-rapporten 

(Engström et al., 2011). Det har inte skett några större drastiska förändringar mellan 

armeringsprocessen 2011 och idag. Man ser dock att mindre fragment av BIM-processen 

successivt intar branschen. Aktörerna använder mer 3D-modellering nu än för fyra år sedan. 

Modellen används då främst för att visualisera konstruktionens helhet eller utföra 

kollisionskontroller mellan konsulternas arbete och kan inte betraktas som en bygghandling. 

Entreprenören eftersöker allt mer denna modell då han ser stora fördelar med den. Problemet 

kvarstår fortfarande vem som ska betala för den och om det finns ett behov av den vid mindre 

projekt.   

5.2 Teknik 

Tekniken går hela tiden framåt. Programmen som finns i dag för att 3D-modellera sägs 

fungera. Konstruktörerna väljer oftast inte att använda dem fullt ut på grund av den 

handpåläggning som blir för tidskrävande. Det är för många kritiska moment i programmen 

idag som hindrar 3D-modelleringens framfart. Tidigare studier har både visat på att de 

tekniska hjälpmedlen funkar men även motsatsen (Engström et al., 2011). Precis som 

Engström et al. (2011) nämnde i sin rapport finns det fortfarande ingen svensk standard på hur 

en ritning i BIM skall se ut. Idag får konsulterna utgå ifrån sina egna standarder och detta 

förvirrar branschen. 

Tekla Structures som Johansson (2010) undersökte har fortfarande samma problem med 

brister i kompabiliteten och ofullständiga inställningar för att producera handlingar efter 

svensk standard. Även om respondenterna tydligt ser en förbättring av programvarorna mellan 

uppdateringarna är denna en allt för långsam process. Ett intressant hinder som 

uppmärksammats under studiens gång var 3D-programmens bristande funktion att hantera 

dubbelkrökta linjer. Detta hinder är inget vi stött på innan och något som bör belysas.   

5.3 Organisation 

Vi är nu inne på faktorer som inte har hunnit appliceras hos de tillfrågade. Svaren här 

grundade sig mest på vad respondenterna trodde. Eftersom studien riktar sig till aktörer som 

anses vara erfarna i armeringsprocessen och av anläggningsprojekt istället för personer som 

har en erfarenhet av BIM-projekt finns det en risk att svaren inte speglar hela verkligheten. 

Idag är det få företag och organisationer som hunnit implementera BIM i hela organisationen 

och därmed inte stött på eventuella problem som kan uppstå. Därför blir det svårt att hitta 

personer som kan sätta sig in i frågeställningar intervjuen medför. De tillfrågade kan dock se 

svårigheter i dagens entreprenadformer. Precis som Engström et al. (2011) nämnde anser 

respondenterna att utförandeentreprenader kan försvåra samarbetet i projektet.  

Engström et al. (2011) föreslog ett djupare samarbete mellan aktörerna vilket välkomnades av 

respondenterna. En klar majoritet var övertygade om att det skulle förebygga problem senare i 

projektet. 
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5.4 Ekonomi 

De tydligaste problemen som tidigare studier betonar handlar om ekonomi. Detta anses 

fortfarande vara ett stort hinder. Oavsett vilken fråga som ställdes under intervjun kunde 

respondenterna knyta det till att vara ett ekonomiskt hinder. Detta hinder kan tolkas som väl 

känt och som många talar om. Precis som tidigare studier nämner att man inte vet vem det är 

som ska ta kostnaden för BIM-projektering, påstår respondenterna att alla aktörer är tvungna 

att ta sitt ansvar. Detta antyder att implementeringen av BIM kan komma att ta lång tid då alla 

aktörer måste dra åt samma håll. 

Ett stort hinder som Yan & Damian (2008) nämner är den kostnad som utbildningen av BIM 

medför. Respondenterna anser också att detta är ett bekymmer idag. Man anser att det saknas 

viktiga bevis på att man kan tjäna tid och pengar på en BIM-användning. Samtidigt har 

respondenterna hört att BIM skall vara mer ekonomiskt. Det finns för få pilotprojekt som 

pekar på just detta. Branschen anses vilja se en tydlig väg att gå och inte endast små sidovägar 

som kanske leder dem rätt. För att företagen skall vilja satsa på BIM behövs klarare bevis på 

att man som företag tjänar på de utbildningar inom BIM man väljer att lägga pengar på.    

5.5 Juridik 

Rent juridiskt finns det oklarheter om vem som äger en BIM-modell, vem som har ansvaret 

för modellen och om den kan klassas som en juridisk handling. Dessa hinder belyser även 

Linderoth (2013). Branschen har inte kommit tillräckligt långt med att implementera BIM för 

att stöta på de juridiska hindren, men många har spekulationer om dem. Med tanke på dagens 

BIM-användning har inte de juridiska hindrena kommit upp på prioriteringslistan ännu. 

Branschen ser ett par rättsliga hinder med dagens organisation, men man kan inte se vilka 

framtidens juridiska hinder kan vara då BIM implementerats i större utsträckning och 

organisationer förändras. Ett intressant reflektion som uppkom under studien är huruvida 

respondenterna ansåg att LOU är ett juridiskt hinder. Det behövs göras mer undersökningar 

inom detta område innan man kan slå fast att det är ett hinder eller om det bara krävs en 

anpassning av sättet man använder BIM.   

5.6 Allmänt  

Efter att ha genomfört en drygt två månader lång litteraturstudie, inser vi att branschen är i en 

fas och vetenskapen i en annan. Byggbranschen tar långt tid på sig att implementera ny 

informations- och kommunikationsteknik. Det är mycket som ska fungera, även om 

vetenskapen säger sig ha lösningen på ett problem är det mer komplicerat att tillämpa det i 

verkligheten. Ett bra exempel på detta är inte minst teknikproblemet som behandlats i denna 

rapport. Forskning säger att det finns IT-program som kan lösa informationsproblematiken. 

När väl tekniken tillämpas ute i branschen spelar helt plötsligt ännu fler faktorer in som inte 

vetenskapen först räknat med. Svaren vi fått av respondenterna stämmer bra överens med 

teorin. Problemet är att gå vidare och finna nya hinder i en organisation som inte vet 

tillräckligt mycket om BIM.  
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultatdiskussion och slutsatser 

Vår uppfattning av var branschens befinner sig idag är någonstans i ett ingemansland mellan 

2D-ritningar och 3D-modellering. Under intervjustudiens gång har vi förstått att hussidan är 

längre kommen än anläggningssidan idag. Orsaken till detta fenomen är oklar men en 

anledning kan vara att så fort man skall hantera byggnadsdelar under mark är man ovetande 

av vad som finns där. På så vis kan det vara svårt att upprätta bra arbetsunderlag redan under 

projekteringskedet, då mycket riskerar att förändras senare i projektet. Samtidigt finns det 

tillfällen då man väljer att använda sig av en BIM-modell för att man vet av erfarenhet att det 

lönar sig i slutändan.  

Vi anser precis som Linderoth (2013) påstår att aktörerna måste släppa fokus på att se till en 

specifik aktörs bästa och istället se till projektets bästa. Det som krävs för detta är dels andra 

upphandlingsformer som Linderoth (2013) är inne på, men även entreprenadformer där 

enskilda aktörer tjänar pengar på sämre samordning och konstruktionslösningar. Man ska med 

andra ord inte kunna tjäna pengar på att en annan aktör gjort fel eller vara rädd att bli enskilt 

straffad om en lösning man är ansvarig för kommer bidra till ökade kostnader. Någon typ av 

samordningsform, likt partnering kan vara ett alternativ. Aktörerna måste inse att för att 

effektivisera sin egen verksamhet bör aktörerna ha gemensamma mål inom 

projektkonstellationen. Det går inte att en aktör i armeringsprocessen kan tillämpa BIM om 

resterande inte kan det. Vi upplever att branschen går och väntar på att någon ska ta klivet och 

börja implementera BIM. Vidare upplever vi att branschen anser att när utvecklingen har nått 

en vändpunkt där man använder BIM mer frekvent, kommer utvecklingen röra sig tillräckligt 

långsamt, vilket skulle innebära att företag inte kommer ha några svårigheter att följa med. 

Vår uppfattning är att konstruktörerna är de som i vårt urval har bäst uppfattning om vad BIM 

egentligen är. Konstruktörerna vet sina egna begränsningar och så länge 3D-programmen inte 

tillfredsställer deras behov kommer de inte heller använda sig av programvarorna frivilligt, 

utan att någon ber om det och är beredd att betala för merkostnaden. 

Programvaruleverantörena har ett stort ansvar tillsammans med konsulterna att lösa detta 

problem. Tekniken anser vi vara den första milstolpen i införandet av BIM. Så länge tekniken 

är krånglig och kräver extraarbete kommer det ge avsteg även på ekonomin och då även 

beställares val av projekteringsmetod. 

Som nämns i teoridelen är det möjligt att successivt införa BIM i armeringsprocessen. Detta 

anser vi vara nyckeln till framgång. Branschen bör upprätta ett gemensamt sätt att se på BIM 

till exempel genom att införa nivåer av BIM. Med detta menar vi att alla projekt kanske inte 

är ämnade en full användning av BIM. Lika så kan man med hjälp av olika nivåer av BIM se 

fördelarna med mindre fragment av BIM beroende på svårighetsgrad av projektet. Det som 

behövs i dagsläget är ett övertygande om att BIM är lönsamt och är framtiden. Kan man då 

med hjälp av en 3D-modell underlätta produktionen kan man få med entreprenören.   

Aktörerna i armeringsprocessen är förvirrade i frågan om vad en BIM-modell skall innehålla. 

Därför bör det ligga i hela branschens intresse att upprätthålla en standard som talar om vilken 
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information som skall finnas med. Ett exempel kan vara att man ställer upp ett antal nivåer av 

BIM-användning: BIM 0 - BIM 5, där BIM 0 innebär endast en 2D-ritning och traditionell 

CAD och BIM 5 innebär ett fullt utförande av BIM. På så vis vet alla aktörer i projektet vad 

som gäller och vilken information som skall finnas med. Ett liknade koncept håller för 

tillfället på att appliceras i Storbritannien.  

Idag anser respondenterna att det inte finns några bekymmer att efterfråga ett djupare 

samarbete. Aktörerna vill gärna vara med och utbyta idéer och tankar redan tidigt i 

projekteringsstadiet. Därför tycker vi det är viktigt att just börja tillämpa detta. Samtidigt kan 

man börja undra varför man inte börjat använda detta arbetssätt då alla anses vara övertygade 

om att det är ett vinnande koncept. En anledning kan vara oviljan att prova på nya 

arbetsmetoder. Nyckelpersoner som skall få hela företag att utvecklas har inte motivationen 

att lära sig nya system och arbetssätt och därför tar denna process längre tid än nödvändigt. 

Då företagen finner personer med rätt driv och tror på sin sak får de direkt nya möjligheter att 

bli mer konkurrenskraftiga. Vi tror att så länge branschen anser att de tillsammans skall driva 

implementeringen av BIM, krävs det ett antal drivna människor för att man inte ska bli fast i 

väntan på att någon annan ska ta tag i saken. Samtidigt måste det finnas en vilja att som 

företag ligga i framkant. 

Det har varit relativt svårt att få fram konkreta hinder angående organisation och juridik. 

Dessa hinder anser vi vara hinder man endast kan spekulera om i dagsläget. Det är först när 

programmen skapar förutsättningarna för att samtliga aktörer ska kunna jobba i programmen 

som man kan börja se vilka hinder som uppstår härnäst. Samtidigt tror vi att så länge 

branschen är villig att gå mot samma mål vad gäller användning av BIM kommer många 

organisatoriska hinder elimineras. Det största kända organisatoriska hindret idag är de aktörer 

som inte är villiga att förändra sitt arbetssätt. Detta blir en utmaning för branschen.   

Sammanställning av slutsatser: 

 Utvecklingen går framåt och man ser ständigt förbättringar i nya versioner av 

programvaror, men det går för långsamt.  

 Tekniken ger inte förutsättningar för lönsam 3D-modellering – dyr teknik, 

inkompabilitetsproblem och otillräckliga funktioner. Vidare svårigheter för 

programmen att upprätta handlingar efter svensk standard, t.ex. ritningar. 

 Avsaknad av praxis för hur man arbetar med BIM. Oklarheter om hur mycket och var 

man sparar data i modellen.  

 Brist i förståelsen angående hur omkringliggande aktörer arbetar och omfattningen 

arbetet som krävs. Samtidigt finns en brist på samarbete mellan olika aktörer – fokus 

ligger på att slutföra sitt eget arbete och därefter lämna över till nästa. 

 Oklarheter vem som ska ta på sig ansvaret att finansiera införandet av BIM. Vår 

slutsats är att det inte är beställaren som är ansvarig. De övriga aktörerna bör se det 

som en effektivisering av deras arbete som leder till större konkurrenskraft och med 

det som incitament avsätta medel därefter.  

 Nyckelpersoner i branschen saknar viljan att ändra på invant arbetsmönster. 
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 För få pilotprojekt som skulle övertyga att BIM är lönsamt  

 Man har svårt att se värdet av att omdistribuera tiden till att projektera mer noggrant 

istället för att rätta till eventuella fel när dem uppstår i produktionen.   

 Billigare priser utomlands – Finns stort ekonomiskt incitament att anlita utländska 

armeringsleverantörer som på kort sikt är svåra att konkurrera med. 

6.2 Metoddiskussion 

Det känns som att semistrukturerade intervjuer var det rätta valet av datainsamlingsteknik då 

vi märkte med en gång hur mycket uppfattningen varierade angående definition och 

erfarenhet av BIM. Hade till exempel enkäter använts hade det varit svårt att tolka resultatet 

då osäkerheten hade funnits om olika respondenter menar samma sak när man säger BIM. 

Hade vi gjort studien igen skulle vi satsat på färre bredare frågor och fler respondenter. Detta 

då BIM som arbetssätt berör större del av organisationen än vad vi hann täcka. Trots detta 

kom vi ändå till den punkt när svar upprepades och vi insåg att det började bli mättat.  

Värt att nämna är att vi vid nästintill samtliga intervjuer märkte att luften var mer pressad så 

fort inspelningen började och respondenterna började tänka mer på hur de uttryckte sig. Detta 

var dock något vi valde att inte ändra på då vi inte hade möjlighet att anteckna på grund av 

rädsla att missa detaljer och missa att föra intervjun vidare. 

Ett felsteg i denna rapport kan i så fall vara att man bör inrikta sig på mer konkreta hinder. 

Vetenskapen kan med andra ord vara tvungen att vänta in byggbranschen och istället fokusera 

på de hinder som ligger i branschens tidsperiod.  
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7 Framtida arbete 

7.1 Framtida arbete 

 Upprätta en mall på hur ett införande av BIM skulle kunna se ut – Det behövs 

riktlinjer på hur företag skall gå till väga för att närma sig BIM. 

 Jämföra hur långt BIM har kommit i Sverige jämfört med resten av världen – Det sker 

delade meningar om hur långt sverige kommit i införandet av BIM. Om Sverige inte är 

längst komna, hur gjorde andra organisationer för att komma dit de är? Vilka åtgärder 

behövde dem genomgå? 

 Undersöka tillämpningar av BIM i mindre projekt – Idag anser man BIM inte är rätt 

alternativ för mindre projekt, hur skulle man kunna applicera BIM i dessa fall? 

 Undersök hur man kan implementera BIM i mindre steg – BIM är för stort för att 

införa hela användningsområdet på samma gång. Ge förslag på hur man kan tillämpa 

BIM i mindre steg. 

 Utför mer avgränsade projekt mot enskilda hinder och utveckla de – Branschen är i en 

fas, vetenskapen i en annan. Avgränsa ett projekt mot ett speciellt hinder och undersök 

dess påverkan, vilka faktorer spelar in?  

 Gör djupare undersökningar om LOU kan ses som ett hinder för BIM´s framfart i 

dagens organisationer.  
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

Hej! 

 

Tack för att ni ville ställa upp på en intervju med oss, som kommer fokusera på hinder för 

implementering av BIM i armeringsprocessen. Intervjun innehåller 12 generella frågor som 

vi under en dryg timmes tid kommer behandla. Vi är tacksamma för just dina uppfattningar 

och tolkningar av dagens BIM- användning. Notera att vi kommer spela in ljud under 

intervjun för att vi inte ska missa några viktiga detaljer. Det inspelade materialet kommer 

endast bearbetas av oss och allt ni säger behandlas anonymt.  

För att minimera bristande kommunikation under intervjun ser vi gärna att alla som deltar i 

studien förbereder sig antingen genom att läsa den definition av BIM på nästa sida eller titta 

på tre YouTube filmer (total tid 8 min) som förklarar BIM. 

Det kan också vara så att enstaka fråga kan läggas till eller tas bort. 

Vi ser fram emot ett samtal med dig! 

Hälsningar 

Viktor & Simon 
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YouTube filmer: 

https://www.youtube.com/watch?v=6pjd6TYKd4o 

https://youtu.be/oJsX4vWhykQ?list=PLCYiAAOUWtV-VH5FWZZbJHnSbPgPnPBxR 

https://youtu.be/GNFVTd_ont4?list=PLCYiAAOUWtV-VH5FWZZbJHnSbPgPnPBxR 

 

Definition av BIM: 

BIM, som står för Building Informtion Modelling eller Byggnadsinformationsmodell, är något 

som används som modeord i byggbranschen samt bland mjukvaruutvecklare och många tycks 

ha en egen uppfattning om vad BIM är. 

Vid projektering med BIM utgår man från en 3D-modell som är uppbyggd av objekt hellre än 

enstaka linjer. Till varje objekt kan man till exempel koppla förutom geometri, även 

egenskaper och status. Exempel på egenskaper kan vara mått, yta, material, U-värde etc. 

Vidare kopplas även som sagt status vilket kan vara om objektet är monterat, beställt eller 

granskat etc.   

Modellen består till slut av en mängd smarta objekt med relevant information kopplad till 

dem. Kollisionskontroller kan man automatiskt utföra för att identifiera ställen där objekt 

krockar och man kan sedan enkelt åtgärda problemet. 

Ytterligare fördelar kan ses i att man utifrån objektets egenskaper kan genomföra 

hållfasthetsberäkningar. Skulle man sedan göra en ändring på något objekt eller på något sätt 

ändra förhållandena i omgivande miljö till objektet så görs beräkningarna om med rådande 

omständigheter. Vanligtvis när man gör ändringar i ritningar måste man ändra samma sak på 

flera ritningar, materiallistor, mängdförteckningar etc. vilket kan leda till fel. Eftersom BIM 

bygger på en central modell slipper man det extrajobbet och ändringar görs automatiskt hos 

alla i projektet. 

2D-ritningar behövs fortfarande och kan enkelt tas fram i vilken vy man än önskar. Ute i 

produktionen finns även nyttan där man som entreprenör kan använda sig av en iPad eller 

likande för att ta fram önskad ritning ur modellen om det är något som är oklart till exempel.  

Tanken är att alla aktörer i byggprocessen ska vara med och utforma men även ta del av 

informationen som modellen innefattar. BIM är en samverkansprocess som aldrig tar slut 

egentligen. Även i förvaltningsskedet finns fördelar med att ha en BIM-modell över 

byggnaden. Ett exempel kan vara när man ska serva en värmeväxlare. Då har teknikern 

möjlighet att gå in i modellen och klicka på den växlaren som ska servas och sedan har han 

tillgång till installationsdatum, manualer och tekniska specifikationer samt annan relevant 

information som i ett tidigare skede är kopplat till objektet. Teknikern kan när han är klar 

även mata in information om utfört arbete.  
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Frågorna: 

Erfarenhet i branschen/BIM 

Bakgrund (utbildning etc) 

Befattning 

1. Förklara din uppgift/arbetsgång i armeringsprocessen 

2. Beskriv din uppfattning om vad branschen har för intresse att införa BIM. 

3. Vem anser du har ansvaret att driva införandet av BIM?  

4. Vilka hinder ser du i att involvera entreprenören i ett tidigare skede?  

5. Hur upplever du den generella inställningen till att ge konstruktören större ansvar i 

projekten med att beräkna, produktionsanpassa och speca?  

6. Vilka hinder upplever du med dagens teknik? 

7. Förklara vilka hinder du ser för BIM i legala sammanhang 

8. Vilka hinder ser du om BIM skulle ställa högre krav på samarbetet mellan aktörerna 

som du är i kontakt med?  

9. Vilka hinder ser du i dagens entreprenadformer för att implementera BIM?  

10. Varför tror du att BIM inte har slagit igenom mer än vad det har gjort? 

11. För att BIM-användningen ska ta nästa steg framåt, vilka är de avgörande åtgärderna 

tror du? 

12. Berätta om din syn på BIM´s framtidsutsikter i byggbranschen (armeringsprocessen?) 
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