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Sammanfattning 

Building Information Modeling eller byggnadsinformationsmodellering används idag inom 

byggbranschen för att effektivisera projekteringsprocessen. Denna metod är fortfarande 

relativt ny inom branschen men är på väg att bli en branschstandard. Indikationer som visar på 

detta är att på universitetsutbildningarna Byggnadsingenjör och Affärsutveckling och 

entreprenörskap inom byggsektorn vid Chalmers tekniska högskola läggs stor vikt på 

utbildning om BIM. Många branschtidningar behandlar även detta ämne. På 

teknikkonsultföretaget COWI Management AB finns intresset av att se vilka möjligheter 

BIM-metoden kan medföra och om metoden går att överföra på processindustrin.     

Syftet med examensarbetet är att tydliggöra innebörden av BIM-metoden. Examensarbetet 

ska ge relevant information och kunskap om BIM och ge ett förslag på mjukvaruprogram som 

kan användas tillsammans med 3D-programet Aveva PDMS och planeringsverktyget Oracle 

Primavera P6. Målet med examensarbetet är att visa på nyttan med BIM och 3D-visualisering. 

COWI Management AB ska kunna använda sig av detta examensarbete för implementeringen 

av BIM hos sina uppdragsgivare.   

BIM bygger på att alla berörda aktörer och discipliner kan ta del av den information som ett 

projekt tillhandahåller. För att underlätta informationsöverföringen mellan berörda aktörer 

och discipliner föreslås i denna studie en modellsamordnare för att underlätta för 

informationshanteringen. Om BIM integreras i hela företagsstrukturen kan det skapa en 

hållbar utveckling för företaget genom övergripande helhetsperspektiv i processerna.    

Slutsatser som har dragits av detta examensarbete är att kommunikationssvårigheter existerar 

både mellan inblandade aktörer men även mellan de IT-verktyg som används. Författaren 

menar att BIM kan möjliggöra en bättre kommunikation mellan de olika disciplinerna. På 

COWI Management AB förlitar man sig i dagsläget till stor utsträckning på muntlig 

kommunikation. Genom bättre kommunikationsmöjligheter kan processer effektiviseras.  

Ytterliggare slutsats som dragits i detta examensarbete är att BIM-modellen som plattform för 

Lean-modellen kan göra Lean ännu mer effektiv.  

 

Nyckelord: 3D, Samordning, BIM, LEAN, Processindustri   
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Abstract 

To make its construction projects more effective the construction industry of today is using 

Building Information Modeling or BIM. The method is quite recently discovered but it is 

already becoming a standard method within the construction industry, as it seems. For 

example, different programs with focus on construction at Chalmers University of technology 

educate their students about BIM. There are also several trade journals that discuss this topic. 

COWI Management AB which is an engineering consulting company is interested to see if 

the BIM-method could be applied to the process industry and what possibilities the BIM-

method could bring to their company, if it would be implemented.     

The purpose of this thesis is to clarify the meaning with the BIM-method. This thesis should 

provide relevant information and knowledge about Building Information Model and 

recommend software program that could be used together with Aveva PDMS and Oracle 

Primavera P6. The aim of this study is to highlight the benefits of BIM and 3D-visualization. 

COWI Management AB should be able to use this thesis for implementation of BIM amongst 

their clients.    

The main purpose of BIM is to make sure that all participants and disciplines are able to share 

useful information that a project provides. To facilitate the information transmission between 

participants and disciplines the author of this study suggests a  

BIM-coordinator for the BIM-model to administrate the information. When BIM is integrated 

all through the company structure it can create sustainable development of the company 

through a comprehensive overall perspective of the processes. 

Conclusions drawn from this thesis are that some communication difficulties between 

involved parties exist but there are also communications difficulties between different 

software programs. The author believes that better communication could be achieved between 

several disciplines if BIM would be applied. During current circumstances members at COWI 

Management AB relies on oral communication. Through better communication networks 

processes could be more efficient.   

An additional conclusion made from this paper is that the use of the BIM-model as a platform 

for the Lean-model could make the Lean-system even more effective.  
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Begreppsförklaring 

2D Två-dimensionell 

3D-CAD Tre-dimensionell Computer Aided Design 

4D 3D-CAD integrerad med tidplan 

5D 3D-CAD integrerad med kostnadskalkyler och tidplan 

BIM Building Information Model, Byggnadsinformationsmodell   

CAD Computer Aided Design 

LEAN Filosofi om resurshantering 

JIT Industriell produktionsmetod med syfte att producera och leverera 

varor i precis den kvantitet och vid den tidpunkt som de behövs 

IFC Industry Foundation Classes, filformat för utbyte av information 

mellan aktörer inom företrädesvis byggbranschen.  
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1. Inledning  

I detta avsnitt presenteras en bakgrundsbeskrivning till examensarbetets inriktning genom en 

problembeskrivning med efterföljande forskningsfrågor, formulering av syfte, mål och 

avgränsningar av rapporten. Vidare identifieras rapportens uppdragsgivare och intressenter. 

Slutligen presenteras rapportens disposition för att underlätta för läsaren.  

1.1 Problembakgrund  

Förutom interna krav på ett byggprojekt finns idag krav från omvärlden på ett byggprojekts 

resursförbrukning. Dessa krav är ofta, om inte alltid, knutna till hänsyn för både den lokala så 

väl som den globala miljöpåverkan. Innan och under projektets framdrift är det därför viktigt 

med en noggrann överblick över resurserna. Även logistiken kring ett byggprojekt är i många 

fall omfattande och rör både transporter till byggarbetsplatsen och inom byggarbetsplatsen. 

Förutom den praktiska delen i en byggprocess ska även stora mängder information hanteras. 

Vikten av att informationen hamnar på rätt plats, i rätt tid och hos rätt person blir ett kritiskt 

moment. Byggbranschen har därför utvecklat ett eget sätt att hantera detta på, nämligen BIM. 

Förkortningen BIM står för Building Information Model eller på svenska, 

byggnadsinformationsmodell. Utveckling av BIM sker kontinuerligt inom byggbranschen.  

 

En hållbar utveckling för ett företag kan innebära att ovan nämnda aspekter integreras i 

företagsstrukturen. En viktig punkt i EU:s strategi för hållbar utveckling är bland annat 

säkerställande av hållbara transporter (Regeringens skrivelse, 2004). Det är viktigt att skapa 

en långsiktighet, en hållbarhet och en helhetssyn i hela företaget för att få dessa övergripande 

delar att samverka. Den globala miljöpåverkan behöver exempelvis bearbetas i företagets alla 

instanser för att skapa ett hållbart miljöarbete. 

 

Tillämpningen av olika hjälpmedel för effektivisering har ökat. Faktorer som har skapat detta 

behov är hårdare konkurrens, lönsamhetskrav, hög kvalité och snabba resultat (Bergman & 

Klefsjö, 2001). 

 

I dagens processindustri finns en ständig strävan efter att sänka kostnader genom att 

effektivisera teknik liksom arbetsprocesser. Nu vill även processindustrin implementera BIM 

och detta ställer krav på en omfattande kunskapsöverföring från byggindustrin till 

processindustrin. 

 

Examensarbetet sker på initiativ av COWI Management AB för att formulera en definition 

samt skapa en förståelse av BIM. COWI AB är ett teknikkonsultföretag som verkar inom 

områdena industri och infrastuktur samt fastighet och byggnation. COWI AB erbjuder sina 

ingenjörstjänster till både privata och offentliga aktörer både nationellt och internationellt. 

(COWI AB, 2012-06-24). Författarens uppdragsgivare är COWI Management AB, en del i 

COWI AB som är ett teknikkonsultföretag. Antal anställda är drygt 800 utspridda på 13 

kontor runt om i Sverige. COWI AB är ett av Sveriges ledande företag inom branschen.  
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1.2 Forskningsfrågor 

Hur kommuniceras information mellan olika avdelningar och discipliner på COWI 

Management AB idag? 

För att ta reda på hur kommunikationen mellan de olika avdelningarna och disciplinerna 

fungerar idag använder sig författaren av intervjuer och observationer av anställda på COWI 

Management AB.  

Hur beskrivs BIM i teorin?  

En övergripande förståelse för vad BIM är skapas genom ett teoretiskt ramverk baserat på 

tidigare forskning kring BIM främst inom byggprojekt. Författaren använder detta ramverk 

för att bland annat försöka få svar på följande frågeställningar:  

Hur definieras BIM i teorin?  

Hur kan BIM generera nytta? 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att undersöka, beskriva och tydliggöra innebörden av BIM.  

Examensarbetets mål är att visa på nyttan med BIM och 3D-visualisering. Samt att visa hur 

verktyget BIM fungerar och hur COWI kan använda sig av kunskapen om BIM. 

Examensarbetet ska COWI Management AB kunna använda som underlag för 

implementering av BIM hos sina uppdragsgivare. Det ska ge relevant information och 

kunskap om BIM och även ge förslag på ett mjukvaruprogram som kan användas tillsammans 

med Aveva PDMS och Oracle Primavera P6 för att skapa en BIM-process. 

1.4 Avgränsning 

Denna utredning utförs som ett examensarbete och omfattar 15 högskolepoäng av författarens 

utbildning vilket motsvarar cirka 400 timmar.  

COWI Management AB som uppdragsgivare begränsar arbetets utveckling i viss mån då ett 

uppdrag utformats vilket skall uppfyllas.  

BIM är ständigt under utformning och är i sig en föränderlig process, en process under ständig 

bearbetning, anpassning och utveckling, då nya problem hela tiden uppstår. Detta medför att 

tidigare forskning måste sättas in i nya sammanhang och att dagens situation skapar nya 

synsätt på vad som är kritiska moment i en process.  

Ytterliggare avgränsning görs med hänseende till de datorprogram som används på COWI 

Management AB i nuläget eftersom en del av syftet är att hitta en mjukvara som är 

kompatibel med dessa. 
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1.5 Intressenter 

Huvudsakliga intressenter är de anställda inom COWI AB som har anknytning till 

projektstyrning. Examensarbetet intresserar även anställda inom hela 

projekteringsorganisationen eftersom ett eventuellt införande av ny programvara skapar nya 

möjligheter i arbetet.  

På uppdrag av COWI Management AB kommer examensarbetet ge förslag till ett 

datorprogram som ska användas tillsammans med Oracle Primavera P6 och Aveva PDMS. 

Denna programrekommendation bör därför intressera utvecklare av nämnda program samt 

programvaruutvecklare av likvärdiga program. Examensarbetet kan bidra till värdefull 

återkoppling på programvarans möjligheter och eventuella begränsningar. I och med att 

arbetet dokumenteras och analyseras kan även materialet bidra till forskare inom samma fält.  

De inom byggindustrin och processindustrin som följer utvecklingen av BIM har intresse av 

detta examensarbete eftersom en konkurrensfördel ligger i att vara i framkant vad gäller 

forskning och utveckling.  

1.6 Examensarbetets disposition 

Kapitel 1 – Inledning Problembakgrund, forskningsfrågor, 

syfte och mål, avgränsning samt 

intressenter formuleras och redovisas.  

 

 

Kapitel 2 – Metodbeskrivning Här beskrivs författarens metodmässiga 

val. En motivering till författarens 

tillvägagångssätt görs samt författarens 

metoder för datainsamling beskrivs. En 

schematisk bild över författarens 

arbetsgång redovisas.  

 

 

Kapitel 3 – Teoretisk beskrivning av BIM  I detta kapitel redovisas definitionen av 

BIM och dess olika dimensioner. 

Vidare beskrivs olika 

användningsområden för BIM-metoden 

och hur BIM kan kopplas till Lean-

filosofin.  
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Kapitel 4 – Programvara Här redovisas de programvaror som 

kommer att vara till grund för 

examensarbetets diskussion och 

slutsats. 

 

 

Kapitel 5 – Resultat Här redovisas svar på delar av 

författarens forskningsfrågor. Svaren 

har i huvudsak hämtats från genomförd 

intervjustudie.   

 

Kapitel 6 – Analys och diskussion I detta kapitel analyserar och diskuterar 

författaren resultat- och teoridelen. 

Förslag till arbetsgivarna presenteras 

för olika sätt att underlätta införandet 

av BIM. 

 

 

Kapitel 7 – Slutsats    I detta avslutande kapitel redovisar 

författaren de slutsatser som dragits 

under arbetets gång samt ger förslag på 

framtida studier. 
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2. Metodbeskrivning 

I detta kapitel kommer författaren redogöra för sina metodmässiga val. Författaren kommer 

beskriva det tillvägagångssätt denne använder samt motivera dem. Kapitlet ligger till grund 

för hur författaren har gått tillväga för att få svar på forskningsfrågorna. 

2.1  Arbetsgång 

I figur 1 presenteras en schematisk bild över den arbetsgång som har använts för att besvara 

examensarbetets forskningsfrågor. Examensarbetet startade med en uppdragsförfrågning från 

COWI Management AB. I nästa steg utfördes en litteraturstudie parallellt med val av metod. 

Litteraturstudien genomfördes för att bredda författarens kunskap och ge denne en djupare 

förståelse inom området men även för att kunna formulera relevanta forskningsfrågor. Detta 

resulterade i teoridelen av examensarbetet. Litteraturstudier har skett fortlöpande under hela 

examensarbetets gång men då först när relevant fakta eftersöks. Parallellt med 

litteraturstudierna förbereddes underlag för intervjuerna. Resultatet av intervjuerna samt fakta 

i teoridelen analyserades för att undersöka om yterliggare informationsinhämtning var 

nödvändig. Ytterligare information inhämtades för att kunna dra en slutsats.  

 

 

 

Figur 1 Schematisk bild över examensarbetets arbetsgång (Wallin, E 2012). 
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2.2 Referensram och förståelseram 

Grunden till den teoretiska förklaringen ligger i tidigare forskning. De fenomen som studeras i 

den här uppsatsen är arbetsmetoder som kan effektivisera projekteringsprocessen i 

processindustrin. Författaren utgår från befintlig teori vilken används för att ge en bild av hur 

olika begrepp samspelar med varandra. De ger en bild av en specifik företeelse. Genom att 

förstå hur begreppen inbördes relaterar till varandra kan ett teoretiskt system förklaras och 

bilder kan därigenom förutses (Patel & Davidson, 2003). Författaren är väl medveten om att 

en redogörelse kring hela teorin är svår att ge då situationen är komplex.  

2.3 Validitet 

Validitet, giltighet, krävs för att forskningsprocessen ska betraktas som tillförlitlig. 

Validiteten betecknas som ambitionen att: ”…upptäcka företeelser, tolka och förstå 

innebörden av livsvärden, att beskriva uppfattningar eller en kultur” (Patel & Davidson, 2003, 

s. 103).  

Ställs samma fråga vid olika tidpunkter och situationer är det inte säkert att samma svar 

upprepas. Det kan exempelvis ha att göra med att förutsättningarna har förändrats. Därför bör 

reliabilitet i en kvantitativ studie grundas på den bakgrundssituation som styrde vid 

undersökningstillfället. Validitet får en vidare innebörd i kvalitativ forskning då 

reliabilitetsbegreppet närmar sig validitetsbegreppet (Patel & Davidson, 2003). Hela 

forskningsprocessen kopplas till validiteten och den skall vara genomgående genom hela 

arbetet. Enligt Patel & Davidson (2003) visar validiteten att det vi undersöker faktiskt är det 

vi från början velat undersöka.  

2.4 Datainsamling 

Insamling av data kan delas upp i två olika typer. Då datainsamling sker direkt från en primär 

källa och där syftet är att skapa en bild över verkligheten kallas detta för primärdata. Den 

andra typen av data kallas för sekundärdata och det är data som har samlats in av någon annan 

än användaren. En fördel med att använda sekundärdata är att mycket av det bakgrundsarbete 

som måste göras redan har gjorts av någon annan, tillexempel litteraturstudier eller fallstudier. 

Sekundärdata har även fördelen att validitet och reliabilitet redan är granskat och behöver inte 

prövas på nytt. Exempel på primärdata är intervjuer och enkäter. Exempel på sekundärdata är 

statistik, litteratur och artiklar (Jacobsen, 2002). 

Författaren kommer att använda sig av både primärdata och sekundärdata. För teori och 

bakrundsbeskrivning använder sig författaren i stor utsträckning av sekundärdata medan 

primärdata används för att skapa en förståelse för kommunikationsflödena inom 

organisationen.  
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2.5 Litteraturstudie 

I examensarbetens initiala skeden är ofta frågeställningen mycket bred. Då kan en 

litteraturstudie vara ett bra hjälpmedel i arbetet med att avgränsa rapporten. En väl genomförd 

litteraturstudie ökar möjligheten att ta del av redan gjorda lärdomar vilket följaktligen leder 

till möjligheten att utveckla befintlig kunskap. Litteraturstudier är en del i god vetenskaplig 

metodik (Höst & Regnell & Runeson, 2006). 

Frågor som användaren av källan bör ställa sig är, har källan använts eller blivit bekräftad i 

något annat trovärdigt sammanhang? Är resultaten av källan framtagna i ett sammanhang som 

är relevanta för mitt forskningsområde? (Höst & Regnell & Runeson, 2006).   

Sökningar i olika biblioteksdatabaser gjordes under examensarbetets tidiga skede. Akademisk 

litteratur och forskningsartiklar har studerats, rapporter har lästs och internetsidor har besökts. 

Sökningar i Högskolan i Borås olika biblioteksdatabaser så som BADA och söktjänsten 

Summon gjordes med bland annat sökorden, BIM, Lean, Lean production, effektivisering, 

Aveva PDMS och Oracle Primavera.   

Andra fakta söktes även via hemsidor där adekvat information kunde inhämtas. Exempel på 

hemsidor där information hämtats är tillverkarnas officiella hemsidor för bland annat 

planeringsverktyg. Information har även hämtats från tidigare examensarbeten både inom 

ämnet och skilt från ämnet i syfte att hitta relevanta referenser och inspiration.   

2.6 Intervjuer 

En intervju kan vara ett bra sätt för att samla in olika förslag och synpunkter kring ett 

specifikt område. En intervju kan ha olika struktur och val av strukturens form beror oftast på 

syftet med intervjun. Intervjun kan vara mer eller mindre systematisk utfrågning av en 

intervjuperson.  

De tre vanligaste strukturerna är: öppet riktad, strukturerad och halvstrukturerad. I en öppet 

riktad intervju använder intervjuledaren sig av ett frågeformulär. Här får intervjupersonen till 

stor del tala fritt kring de områden personen är mest benägen att berätta om. Intervjuledaren 

får ställa sina frågor i olika ordningsföljd och med olika formuleringar till de olika 

intervjupersonerna. Syftet med en öppet riktad intervju är utforskande. En öppen intervju kan 

med fördel spelas in. Information som intervjuledaren på förhand inte tror sig behöva kan i 

efterhand visa sig vara viktig och eftersom intervjun är inspelad är det lätt att gå tillbaka och 

lyssna efter vad som sagts.  

Om intervjuledaren vill få ett avgränsat område förklarat och beskrivet för sig är en 

strukturerad intervju att föredra. Här använder intervjuledaren sig i princip av en muntlig 

enkät. En halvstrukturerad intervju fungerar som en strukturerad dock får intervjuledaren 

blanda öppet riktade frågor med fasta frågor som har bundna svarsalternativ (Höst & Regnell 

& Runeson, 2006).   

I detta examensarbete använder sig författaren av en öppet riktad intervju. Detta för att låta 

intervjupersonerna tala fritt dock inom ett begränsat ämne och för att inte styra 

intervjupersonen i svaren.  
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3. Teoretisk beskrivning av BIM 

Kapitlet syftar till att ge läsaren en beskrivning i vad BIM innebär. Här görs ett försök till en 

BIM-definition och en förklaring till de olika dimensionerna i BIM ges. Vidare ges olika 

användningsområden för BIM-metoden och hur BIM kan kopplas till Lean-filosofin. 

3.1 Definition av BIM  

Begreppet BIM har sitt ursprung i 1970-talets begrepp Building Product Model. BPM 

förverkligades dock aldrig utan stannade vid akademiska och teoretiska diskussioner 

(Jongeling, 2008). Så sent som 2008 ansågs även BIM näst intill omöjligt att genomföra 

(Dower & Glansberg, 2008). För att BIM skulle slå igenom krävdes att dåtidens stora CAD-

leverantörer började använda begreppet i sina produkter (Jongeling, 2008). 

Idag råder det delade meningar om vad BIM innebär då det saknas en allmänt accepterad 

definition. Vissa ser det som ett CAD-verktyg medan andra menar att det är en arbetsmetod. 

Granroth (2011) menar att ordet BIM har olika innebörd och tolkning beroende på i vilket 

sammanhang och vilket företag som tillfrågas.   

National Building Information Modeling Standard (NIBIMS) har gjort ett försök att definiera 

och beskriva sin vision av BIM enligt följande:  

“An improved planning design, construction, operation and maintenance process using a 

standardized machine-readable information model for each facility, new or old, which 

contains all appropriate information created or gathered about that facility in a format 

useable by all throughout its lifecycle” (Eastman, et al., 2011). 

En mer lättförståelig definition av BIM formulerar Jongeling (2008) ungefär såhär, BIM är en 

3D-modell som innehåller information av objektet, alltså inte bara linjer på ett papper. Denna 

objektsorienterade modell innehåller information om objektets konstruktion, dess funktion 

och fortsatta underhåll. En BIM-modell är därför inte bara en grafisk beskrivning av objektet 

utan sträcker sig längre än så. En grafisk beskrivning presenteras i figur 2. För att skapa en 

BIM-modell krävs mjukvaruprogram. Dessa program används för att grafiskt bygga upp och 

hantera all den information som läggs in i modellen. Ett sådant program är ett BIM-verktyg. 

BIM är således ett begrepp som beskriver hur informationshanteringen bör användas på ett 

systematiskt och kvalitetssäkrat sätt.  

 

 

Figur 2 Visar skillnaden mellan informationsunderlag från 2D-CAD, 3D-CAD samt underlag från BIM-

projektering (Wallin, E .2012) efter skiss av (Karlsson, D. 2009). 
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I sin enklaste form skapar BIM en 3D-modell som automatiskt genererar traditionella 

dokument knutna till byggnation av byggnader så som plan- och sektionsritningar, 

detaljritningar och tidplaner (Krygiel & Nies, 2008).  

En vanlig missuppfattning är att BIM endast är en mjukvara. BIM är mycket mer än så. 

Egentligen är BIM ett modernt system för att sortera och dokumentera all information som 

berör ett byggnadsprojekt. Systemet är övergripande och stäcker sig över hela 

byggnadsprocessen, från planeringsstadiet genom hela byggnationen till och med fortsatt 

underhåll. Detta uttryckte John Razzell under ett företagskonvent som COWI Management 

AB anordnat under namnet Primavera inspiration days 2012 genom att säga ” BIM sträcker 

sig från vaggan till graven”. Genom att använda sig av BIM så uppdateras och revideras alla 

handlingar automatiskt. Detta ger användaren en ojämförlig möjlighet till kvalitetskontroll 

och överblick över alla handlingar, vilket resulterar i att användaren snabbt kan göra 

beräkningar av till exempel energiförbrukning eller materialåtgång (Krygiel & Nies, 2008). 

Detta är något som även John Razzell, Synchro Europe Director (2012) poängterar. Han 

menar att olika mjukvaror måste kunna ”prata” med varandra för att BIM ska kunna fungera 

fullt ut.     

3.2 Definition av de olika dimensionerna i en BIM-modell  

En BIM-modell kan innehålla flera dimensioner. I dagsläget är dimensionerna 3D och 4D 

relativt vanliga men utveckling sker hela tiden och redan nu används 5D och 6D på vissa 

områden. Hur många dimensioner som kan läggas till i sin BIM är i stort sätt obegränsat. Det 

som stoppar är möjligheten till översikt och kontroll över helheten. Innebörden av vad de 

olika dimensionerna innebär skiftar på samma sätt som tidigare nämnts om hur definitionen 

av BIM uppfattas. Nedan beskrivna betydelser svarar för definitionen i detta examensarbete.  

2D – sett ur två dimensioner (platt) 

3D – sett ur tre dimensioner (x, y, z) 

4D – en tidsaspekt läggs till projektet 

5D – en kostnadsaspekt läggs till projektet 

6D – livscykelmanagement  

 

(Vico Software, 2012-06-24). 

3.3 Interaktiv visualisering som stöd för beslutsprocessen 

En viktig del i alla beslutsprocesser är att säkerställa att alla berörda beslutsfattare har en 

gemensam bild av projektet. Som det ser ut idag används 2D-ritningar med tillhörande 

beskrivningar i text i stor utsträckning för att ge alla berörda parter en gemensam förståelse 

över projektet. Detta kan vara problematiskt då det är svårt att fastställa en gemensam bild av 

vilka beslut som måste fattas. Detta belyser Jongeling (2008) i sin forskningsrapport och visar 

på ett antal nackdelar med detta arbetssätt. Ett problem Jongeling tar upp är att ett stort antal 

ritningar och beskrivningar måste distribueras ut till berörda aktörer. Det kan leda till bortfall 

av information vilket resulterar i att alla ritningar och beskrivningar inte kan granskas. En 

annan nackdel som tas upp är den demokratiska aspekten då alla aktörer kanske inte förstår 

betydelsen av de linjer och symboler som ritningarna innehåller. Detta kan försvåra 

beslutsprocessen. 

Jongeling (2008) menar att med BIM som verktyg kan kostnader för interaktiv visualisering 

minskas. Om projekteringen görs med hjälp av BIM minskar kostnaderna för interaktiv 
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visualisering med 30 % jämfört med traditionell 2D-CAD i byggprojekt. Med hjälp av BIM 

kan 3D-visualisering tas fram och Jongelings forskning visar att beslutsfattare anser att 3D-

visualisering som stöd för beslutsprocessen är en mycket viktig del i deras arbete. 

 

Där BIM-baserade arbetsmetoder används blir samordningsprocessen effektivare, kvaliteten 

blir högre och detta resulterar i sin tur till snabbare revideringsprocess (Jongeling, 2008). 

 

Genom att koppla samman konstruktionsritningarna med projekttidplanen kan en simulering 

av projektets framdrift genom hela byggprocessen skapas. Genom denna grafiska simulering 

inhämtas viktig information om byggnationens framdrift dag för dag. Detta kan avslöja 

potentiella problem men även möjligheter till förbättringar. En sådan simulering går inte att 

skapa med traditionella pappersritningar. Än mer nytta kan fås genom att även addera stora 

externa kostnader exempelvis utrustning i form av lyftkranar som krävs för genomförande av 

ett projekt (Krygiel & Nies, 2008).  

3.4 Samordning genererar underlag  

Alla olika discipliner i ett projekt ansvarar för att skapa ritningar inom sina respektive 

område. Det blir en mängd olika installationslösningar som ska verka tillsammans. Att få 

detta att förenas till en helhet är en stor utmaning. Att upptäcka att två olika discipliners 

lösningar kolliderar med varandra ute på arbetsplatsen under produktionen är tidsödande och 

kan kräva stora resurser att åtgärda. 

Informationshanteringen sker idag med hjälp av 2D-ritningar och tillhörande beskrivningar. 

Varje ritning är enligt praxis disciplinspecifik och visar projektet i plan, sektion och detalj. 

Jongeling menar att det är relativt vanligt att så många som sex olika ritningar behövs för att 

granska en lösning. Detta krävs för att aktören ska kunna få en skapligt komplett bild i sitt 

huvud för att se hur de olika systemen kommer att fungera ihop (Jongeling, 2008). 

Med en BIM-projektering genereras underlag i form av 3D-modeller. Dessa modeller kan 

sedan kopplas ihop med varandra med hjälp av ett samordningsverktyg där en 

kollisionskontroll kan utföras. Många samordningsverktyg bygger på teknik från 

dataspelsbranschen. Med hjälp av ett samordningsverktyg kan konflikter som uppstår mellan 

olika discipliner upptäckas redan under planeringsstadiet (Jongeling, 2008).  

För att tidigt i processen upptäcka fel, och därmed skapa en mer tidseffektiv process, kan 3D-

projektering och 3D-samordning användas som hjälpmedel. Projekteringsfel upptäcks med 

hjälp av 3D-projektering och 3D-samordning mycket tidigare i byggprocessen än med 

traditionell projektering. På detta sätt blir projekteringen mer kostnadseffektiv då upptäckten 

av ett projekteringsfel kan ske i ett tidigt stadie (Karlsson, 2009). I Jongelings (2008) 

forskningsrapport framkom även att revideringsprocessen upplevs som tråkig och 

gammaldags i traditionell projektering. 
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3.5 Projektering  

Än så länge finns fortfarande behovet av korrekta ritningar i 2D. I ett BIM-projekt finns det 

möjlighet att genom att beskära 3D-modellen horisontellt och vertikalt generera 2D-ritningar 

som är ca 50-80 procent färdiga ritningar. Alla ritningar genereras från samma 

informationskälla vilket minskar risken för revideringsfel (Jongeling, 2008). 

 

Figur 3 är en schematisk figur som visar skillnaden av den totala arbetsbelastningen vid 

projektering med ett BIM-verktyg jämfört med 2D-CAD-verktyg. För BIM-projektering 

gäller att en större arbetsinsatts i början av projektet krävs men som sedan tjänas in under 

projektets arbetsgång. Totalt sett över hela projekteringstiden blir arbetsbelastningen mindre 

med BIM-verktyg än med 2D-CAD-verktyg (Jongeling, 2008).  

 

 

 

 
Figur 3 Skillnaden i arbetsbelastning vid BIM-projektering i förhållande till 2D-CAD-projektering 

(Wallin, E .2012) efter skiss av (Jongeling, 2008). 
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3.6 Lean som komplement till BIM 

Lean eller Lean production som är dess ursprungliga namn är ett produktionsverktyg. Fokus 

ligger på kontinuerligt förbättringsarbete och att eliminera slöseri i alla led. Huvudprinciperna 

inom Lean är JIT (Just-In-Time) och Jidoka. Den första principen bygger på att minimera 

lagerhållning i alla led och den andra principen bygger på att identifiera och blottlägga 

problem. Detta innebär en strävan efter helt felfria processer. För att lyckas med detta har ett 

antal proaktiva verktyg arbetats fram. Ett av verktygen heter Poka Yoke och används för att 

förhindra att fel uppstår. Ett annat verktyg heter Andon och är ett varningssystem. 

Standardiserat arbete definierar och säkrar processer. Visualisering används för att tydliggöra 

arbete och utfall. 5S skapar ordning och reda på arbetsplatsen och Kaizen används vid 

förbättringsarbetet. Flera företag jobbar idag med Lean som filosofi men har anpassat den 

efter egna behov (Petersson et al., 2009). 

Lean är en sedan länge beprövad filosofi som har visat sig fungera bra för effektivisering i 

många branscher. BIM kan fungera som en plattform för tillämpningen av Lean eftersom 

BIM underlättar vid samgranskning och kollisionskontroll. BIM kan även bidra till att 

upptäcka fel vid ett tidigt skede i projektet vilket minskar kostnaderna gentemot fel som 

upptäcks långt senare. Att arbeta med en BIM-modell innebär även att information som 

korrigeras uppdateras till alla berörda parter vilket bidrar till minskad genomloppstid och ett 

bättre arbetsflöde (Eastman et al., 2011). 

Eftersom BIM tillhandahåller en korrekt modell av konstruktionen och materialåtgången för 

varje segment skapar det en bra grund för implementering av Lean. Användning av Lean 

minskar resursförbrukning och reducerar behovet av materiallager på byggplatsen. Det 

underlättar för planeringsfilosofin Just-In-Time (JIT) (Krygiel & Nies, 2008).   
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4. Programvara 

I detta avsnitt ges en kortfattad beskrivning av de programverktyg som i dagsläget använd av 

COWI Management AB och det program som författaren anser kan användas. 

 

Program som används på COWI Management AB idag 

4.1.1 Oracle Primavera P6 

Oracle Primavera är en leverantör av lösningar inom Project Portfolio Management (PPM) 

och lämpar sig för projektintensiva verksamheter (Oracle, 2012-04-10).  

Oracle Primavera är ett kontroll- och planeringsverktyg.  

4.1.2 Aveva PDMS (Plant design manufacturing system) 

Aveva PDMS är ett 3D-verktyg främst framtaget för anläggningskonstruktion.  

 

Program som kan användas vid implementering av BIM 

4.1.3 Synchro Professional 

Synchro Professional är ett 3D-visualiseringsverktyg som kan användas för att bygga upp en 

3D-modell som synkroniseras med bland annat projektets tidplan. I programmet kan även 

kollisionskontroller utföras. Programmet kan användas för att kommunicera med hela 

projektgruppen för att visa, vad, när och var arbetet ska utföras under projekttiden. 

Programmet innehåller även: 

avancerad riskhantering, supply chain management, kostnadsfördelning för omfattande 

virtuell konstruktionssimulering, fullständiga konstruktionsvisualiseringar, projektplanering 

och automatisk uppdatering vid konstruktionsändringar, utvärderingsmöjligheter för tids- och 

kostnadsbesparingar, resursfördelning och olika schemaläggningsalternativ.  
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5. Resultat 

Kapitlet syftar till att ge svar på delar av författarens forskningsfrågor. Författaren hämtar 

svaren från genomförd intervjustudie. Alla intervjuer är av öppen riktad struktur och har skett 

i direkt möte mellan författaren och respondenten.  

  

5.1 Intervjustudie 

Bland de intervjupersoner som har deltagit i intervjustudien har samtliga varit anställa av 

COWI Management AB. För att få ett resultat som beskriver verkligheten på ett så 

representativt sätt som möjligt har intervjupersoner med varierande ålder och befattning valts. 

Det totala antalet intervjuade är sex personer där två av dem är systemadministratörer, två är 

planerare, en är projektledare och en är inköpare. I intervjustudien har författaren undersökt 

hur information flödar mellan olika personer och discipliner inom ett projekt. För att inte 

påverka intervjupersonernas svar har författaren medvetet valt att inte själv föra in BIM under 

intervjuerna. De frågor som användes under intervjuerna lyder som följer: 

1. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

2. Vilket eller vilka datorprogram använder du i huvudsak i ditt dagliga arbete? På vilket 

sätt använder du det? Varför är det viktigt? 

3. Vilka funktioner har du mest nytta av i datorprogrammet? Vad är det mest 

tidskrävande i ditt arbete?  

4. Saknar du några funktioner i datorprogrammet? I sådana fall vilka? Ser du några 

utvecklingsmöjligheter i programmet? Finns det någon funktion som skulle kunna 

underlätta ditt arbete? 

5. Är kontakten med någon annan avdelning viktig för ditt arbete? Varför, på vilket sätt 

är det viktigt? Fungerar kontakten bra som den är idag? Kan den utvecklas? I sådana 

fall hur? 

6. Hur kommuniceras projektändringar och liknande mellan olika discipliner? 

Automatiskt? Kommer rätt information till rätt person och i rätt tid? Projektmöten? 

Avstämningsmöten? 

7. Finns det något som fungerar mindre bra med kommunikationen i dagsläget? 

8. Har du något förbättringsförslag på hur kommunikationen skulle kunna förbättras? 

Internt inom avdelningen? Mellan avdelningarna? 
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5.2 Intervjusammanställning 

I ett projekt på COWI Managemet AB är många människor inblandade med olika 

arbetsuppgifter. Som redovisats under avsnitt 5.1 Intervjustudie har totalt fem personer 

intervjuats. Två planerare varav en projektledare, två systemadministratörer samt en inköpare.  

Planerarnas huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera olika projekt och följa upp olika 

parametrar så som resurser och aktiviteter. Planerarna arbetar i nära sammarbete med 

projektledarna. Den intervjuade projektledaren har som huvudsakliga arbetsuppgifter bland 

annat statusinventering, statusbedömning och byggnadsteknisk rådgivning. För att planerarna 

och projektledaren ska få tillgång till det material som är knutet till de olika projekten och för 

att denna information ska vara så tillförlitlig och aktuell som möjligt behövs 

systemadministratörer och de två som intervjuats jobbar inom anläggningsteknik och har som 

huvudsakliga arbetsuppgifter att administrera, supporta, utveckla och sköta om datorsystem 

och då huvudsakligen 3D-program.  

Planerarna uppger att Oracle Primavera är deras viktigaste verktyg för att kunna utföra sitt 

arbete. De använder programmet i första hand för projektstyrning och för tidsplanering och 

strukturering av aktiviteter. Projektledaren anger även denne att Oracle Primavera är det 

viktigaste verktyget för tid- och resursplanering dock använder denne olika typer av 

kostnadsuppföljningsprogram som komplettering. Båda systemadministratörerna använder till 

största delen Aveva PDMS i sitt arbete. I databasen som är kopplad till programmet lägger de 

in/skapar olika komponenter så som statusrapporter och loggor som sedan användarna kan 

sätta in i sina modeller.  

Både planerare och projektledaren säger att det är planeringsverktyget i Oracle Primavera som 

är det viktigaste. Den ena planeraren, en så kallad planeringsingenjör specificerar även att det 

är just schemaläggningsfunktionen i Oracle Primavera som är det viktigaste verktyget. Denna 

funktion används för att se hur förändringar i planen påverkar efterföljande led. Det mest 

tidskrävande enligt samtliga är att tänka ut en bra WBS (work base structure), det vill säga en 

bra planeringsstruktur som håller under hela projektets gång och inte behöver ändras i någon 

större utsträckning. Planeringsingenjören påpekar även att det är en stor fördel att få 

projektets WBS så korrekt som möjligt då det är omständigt att ändra i efterhand eftersom 

varje koppling mellan de olika aktiviteterna i planeringsstrukturen måste ändras manuellt. 

Utöver planeringsstrukturen tycker projektledaren att resursuppföljningen är tidskrävande.  

Systemadministratörerna och inköparen har svårt att ge en specifik funktion i de 

programverktyg de använder som viktigare än någon annan. Det som är mest tidskrävande för 

systemadministratörerna uppges vara att bygga de komponenter som användarna sedan 

använder i sina modeller. Systemadministratörerna utgår ifrån datablad med 

beskrivningsrapporter och materialbeskrivningar när de ritar in komponenterna i Aveva 

PDMS. En annan del som är tidskrävande är att sköta om ritningsproduktionen. Många 

ritningar genereras automatiskt men för att dessa ritningar ska bli korrekta krävs att 

systemadministratörerna kontinuerligt underhåller filer och ritningar och bland annat 

kontrollerar så att de benämns med rätta namn och sparas på rätt ställen. Olika discipliner 

använder sig av olika programverktyg för att bygga sina delar av modellen. 

Systemadministratören ska sedan importera dessa i Aveva PDMS. Importeringen till PDMS 

från andra program tar stor del av systemadministratörernas tid då allting måste översättas 

manuellt som tillexempel importeringen av CAD-genererade DWG-filer.      
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En av planerarna saknar i dagsläget en koppling mellan 3D-visualisering av projektet och 

planeringsverktyget Oracle Primavera. Framförallt i projekt som resulterar i en produkt. Den 

andra planeraren saknar inga funktioner i dagsläget men kommenterar att de precis har 

uppdaterat till en ny programversion som denne tycker fungerar bättre än den förra. 

Systemadministratörerna önskar bättre kompabilitet mellan olika programvaruleverantörer. 

En av systemadministratörerna påpekar att det skulle gå att göra alla ritningar i Aveva PDMS, 

även konstruktionsritningar till byggnader och därmed undvika de komplicerade och 

tidskrävande importeringarna, men att det är svårt att utnyttja programmets fulla potential på 

grund av tradition av andra program inom exempelvis byggbranschen som man på COWI 

Management AB sammarbetar med. Systemadministratören säger även att det inte vore 

förvarbart att tvinga kunder och sammarbetspartners att lära sig och använda Aveva PDMS 

när de endast skulle använda programmet i projekt knutna till COWI Management AB. 

Systemadministratörerna saknar dock ett enklare skissverktyg för att använda i tidiga stadier i 

projektet. Detta för att göra programmet mer lättanvänt då det idag är en hög tröskel för att 

lära sig bemästra programmet Aveva PDMS.  

Samtliga intervjupersoner menar att kontakten med andra avdelningar och discipliner än den 

man själv tillhör är viktig för att kunna utföra sitt arbete. En av de tillfrågade säger att som 

planerare är man spindeln i nätet, därför måste denne kommunicera med alla avdelningar och 

discipliner för att få ihop integrationen. En planerare fungerar som en kontaktyta till allt. En 

av planerarna anser även att det i dagsläget behövs en tydligare kommunikation från idé till 

verklighet. Systemadministratörerna behöver kommunicera med olika avdelningar och 

discipliner för att kunna bygga ihop sina virtuella modeller på ett korrekt sätt. En av 

systemadministratörerna säger att förutsättningarna för en god kommunikation finns. 

Kommunikationen kan ske mellan de olika parterna i ett projekt genom e-mail och 

gemensamma portaler men kvalitén på kommunikationen beror ofta på det enskilda projektets 

projektledare. Två av de intervjuade menar att kommunikationen fungerar som bäst då den 

sker muntligt genom exempelvis ett telefonsamtal och att denna typ av kommunikation är 

eftersträvansvärt.  

När en projektändring sker kommuniceras detta på olika sätt beroende på vilken typ av 

projekt det handlar om. En projektändring kommuniceras oftast genom att man gör en 

uppdaterad tidplan. För att det tydligt ska framgå vilka förändringar som har gjorts i tidplanen 

markeras ibland ändringarna genom extra markeringar.  

En projektändring som görs i Oracle Primavera P6 uppdateras automatiskt till alla berörda 

parter eftersom en central databas används. Dock måste den som vill se andras ändringar 

aktivt välja att uppdatera genom att trycka på någon form av ”uppdatera kommando” i 

programmet.    

Ett stort problem som en majoritet av intervjupersonerna ofta stöter på är interaktionen mellan 

disciplinerna. Ett sätt att underlätta för interaktionen är att arbeta med tydliga gränssnitt. För 

att ytterligare undanröja eventuella missuppfattningar i kommunikationen används en så 

kallad målplan där tydliga milstolpar är uppsatta.  

Initieringen av en ändring i ett projekt sker oftast via ett projektmöte. Mötesdeltagarna 

förmedlar i sin tur ändringen vidare till sina berörda parter. En projektändring kan även 

initieras via e-mail och/eller i de fall där projektet har en egen portalsida på intranätet sker 

initieringen där.  
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En intervjuperson säger att uppföljningsmöten sker kontinuerligt en gång i månaden där alla 

ändringar och tillägg i planeringen diskuteras. Eventuella ändringar läggs sedan in i en 

Excelrapport tillsammans med ekonomi, riskhantering, resurshantering och 

stabsuppdateringar. Det är projektledaren som står till svars för varför det ser ut på ett visst 

sätt och hur detta påverkar i det långa loppet.  

En av systemutvecklarna säger att då man ritar ”live” i Aveva PDMS har man bestämda 

tidpunkter under ett projekt då man exporterar sina ändringar. Detta gör man för att minska 

risken att ändringar går förlorade och för att inte skapa oreda.  
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6. Analys och diskussion 

I detta kapitel redovisas förslag på olika sätt för arbetsgivaren att underlätta för införandet 

av BIM för sina anställda. Här analyserar och diskuterar författaren tillämpningen av BIM. 

 

Revideringsprocessen effektiviseras i ett BIM-projekt 

I ett traditionellt projekt används ofta 2D-CAD-ritningar. Om en ändring görs i CAD-

baserade projekt, exempelvis att en innervägg flyttas eller tas bort helt och hållet från 

ritningen måste varje enskild ritning revideras manuellt då inga ritningar är sammanlänkade 

med varandra. Ett riskmoment i detta är att ändringar i mycket stora och komplicerade projekt 

inte blir gjorda i alla ritningar och handlingar. Detta medför att även den minsta ändring kan 

skapa tidskrävande och kostsamma processer, men om samma ändring görs i en BIM-modell 

raderas eller flyttas innerväggen i den visuella 3D-modellen automatiskt. En uppdatering görs 

även i de övriga handlingarna som är kopplade till BIM-modellen.   

 

En intervjuperson säger att uppföljningsmöten sker kontinuerligt en gång i månaden där alla 

ändringar och tillägg i planeringen diskuteras. Det kan då vara svårt att komma ihåg de 

ändringar man gjort och varför man gör dem. Möjligheten BIM skulle ge COWI Management 

AB är då att ändringar och uppdateringar skulle kunna ske löpande vilket minskar risken för 

att något missas eller faller bort. Det ger också möjlighet till en tidseffektivisering då de 

månatliga mötena kan fokusera på projektets utveckling och framtid snarare än att behandla 

projektets historiska förändringar.    

 

Modellsammordnare underlättar informationshanteringen 

För att ett BIM-projekt ska vara lyckat krävs att alla aktörer delar med sig av all information 

till alla berörda parter. En viktig del i BIM är hur informationen behandlas. Som ett exempel 

kan nämnas att då entreprenören har färdigställt ett höghus bör all väsentlig information 

sammanställas och lämnas över till efterföljande aktör för att underlätta för bland annat 

Facility management. En modellsammordnare kan därför vara en betydelsefull funktion inom 

projekteringen. Dennes arbetsuppgifter bör bland annat innefatta att samordna informationen i 

processerna. COWI Management AB bör undersöka om detta kan vara av nytta för deras 

projekt. 

Internt jobbar redan många företag med olika BIM-tekniker för att effektivisera sina processer 

men mellan olika aktörer utbyts inte all den information som BIM-tekniken kan generera. 

Informationsutbyte mellan aktörer sker idag oftast med hjälp av 2D-modellfiler och filer med 

3D-grafik som har genererats med hjälp av BIM-verktyg. Det finns många anledningar till 

varför inte all information delas mellan olika aktörer. En del av den information som 

företagen besitter kan vara viktig av exempelvis strategiska skäl. Om COWI Management AB 

vill implementera BIM inom processindustrin rekommenderar författaren att man noga går 

igenom tillsammans och kommer överens med alla inblandade aktörer på förhand vilken 

information som kan delas och vilken som aktörerna vill ha kvar inom det egna företaget.  
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Kompabilitet mellan olika mjukvaror 

Som det ser ut på mjukvarumarknaden idag kan inte alla datorprogram kommunicera 

sinsemellan då det används olika filformat för de olika programmen. Detta var även något 

som systemadministratörerna på COWI Management AB belyste. För att lösa detta används 

idag ett öppet filformat vid namn IFC för att möjliggöra informationsöverföring mellan olika 

filformat. Att använda sig av IFC är relativt komplicerat och inte särskilt användarvänligt. 

Därför bör mjukvaruföretagen arbeta för att möjliggöra en bättre kompabilitet mellan 

varandra.  

Genom att COWI Management AB tillskansar sig denna kunskap om olika mjukvaror kan de 

i framtiden dra nytta av dem. Detta genom att en bättre kommunikation mellan programmen 

skulle underlätta hanteringen av stora projekt. Under intervjuerna belystes detta genom att 

problematiken med att olika discipliner använder sig av olika programverktyg för att bygga 

sina delar av modellen. Det faller då på systemadministratörens lott att importera dessa filer i 

Aveva PDMS. Importeringen till PDMS från andra program tar stor del av 

systemadministratörernas tid då allting måste översättas manuellt som tillexempel 

importeringen av CAD-genererade DWG-filer. Om dessa mjukvaruprogram vore kompatibla 

skulle stor tideffektivisering göras.  

Utbildning och vidareutbildning 

Det finns ett behov av utbildning och vidareutbildning av personal i och med att ny kunskap 

efterfrågas. Intervjupersonerna ser brister i dagens sätt att hantera projekteringsprocessen och 

för att finna en lösning krävs att ny kunskap tillskansas.   

Det är av stor vikt att arbetsgivarna utbildar sin personal för att kunna använda sig av ny 

teknik inom området. BIM är fortfarande ett relativt nytt begrepp. Författaren får intrycket av 

att personalen på COWI Management AB har mycket kvar att lära vad gäller BIM. De är 

precis i början av en eventuell utvecklingsprocess. Att kunskapen ännu inte finns inom 

företaget kan bero på att den personal som författaren kommit i kontakt med inte har jobbat 

inom byggindustrin utan i andra branscher där BIM ännu inte tillämpas.  

Då BIM ursprungligen kommer från byggindustrin krävs stora resurser för att kunna överföra 

byggindustrins kunskaper om BIM till processindustrin. En sådan kunskapsöverföring kan ta 

tid att genomföra vilket COWI Management AB bör ta med i beräkningarna för en eventuell 

implementering.  

Tydliga modeller och användarvänliga verktyg  

I ett BIM-projekt krävs att berörda parter sammarbetar kring modelluppbyggnaden. Eftersom 

utbildningsnivån kan skilja stort mellan de olika inblandade krävs att mjukvaruprogrammen 

är användarvänliga och lätthanterliga. Modellen ska användas och tolkas av personal båda på 

byggarbetsplatserna men även i styrelserummen. Även här krävs att arbetsgivarna utbildar sin 

personal för att öka användningen av programmen. Trovärdigheten och förståelsen för den 

nya tekniken ökar i takt med att medarbetarna blir kunnigare och mer insatta i tekniken.  

En av planerarna saknar i dagsläget en koppling mellan 3D-visualisering av projektet och 

planeringsverktyget Oracle Primavera. Framförallt i projekt som resulterar i en produkt. 

Denna koppling skulle kunna skaps med hjälp av programmet Synchro Professional. Av 

intervjuerna framkom även att en av de viktigaste funktionerna i programmet Oracle 
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Primavera är schemaläggningsfunktionen. Planerarna använder sig av denna funktion för att 

se hur förändringar i planen påverkar efterföljande led. Med hjälp av Synchro Professional 

kan en 3D-visualisering skapas som synkroniseras med schemaläggningen och tidplanen och 

på så sätt underlätta för personalen att se var och hur ändringar påverkar. Genom att använda 

sig av detta mjukvaruprogram skapas förutsättningar för BIM.   

6.1 Författarens reflektioner och rekommendationer 

Nya satsningar kräver lönsamhet 

Innan stora investeringar sker görs ofta riskanalyser och lönsamhetskalkyler för att försöka ta 

reda på om en investering bör genomföras eller inte. I dagsläget är det svårt att bevisa att BIM 

är lönsamt då det saknas tydliga mätvärden för hur och på vilket sätt BIM sparar tid och 

resurser. Det är svårt att tydliggöra orsakerna till om en förbättring har skett på grund av BIM 

eller andra faktorer. Jongeling (2008) gjorde dock ett försök i sin forskningsrapport att 

beskriva nyttoeffekterna med BIM genom ett räkneexempel. Då det är svårt att bevisa 

lönsamheten i BIM-metoden inom byggindustrin borde detta göra det ännu svårare att göra 

beräkningar och riskanalyser för en implementering av BIM inom processindustrin. Innan 

COWI Management AB påbörjar en implementering av BIM bör därför en noggrann 

riskanalys utföras.  

Implementering 

Implementering av nya metoder och teorier i en organisation kan möta motstånd. Då BIM är 

mycket omfattande är det lätt att detta skapar oro och motstånd mot införandet hos 

personalen. Är nyttoeffekterna klarlagda innan implementeringsprocessen påbörjas kan detta 

hjälpa till i arbetet. En lämplig implementeringsmetod bör omsorgsfullt väljas för att på ett 

smidigt sätt implementera BIM i organisationen. Det har visat sig att uppfattningen om vad 

BIM är skiljer sig mellan person till person. En del har uppfattningen att BIM är ett CAD-

verktyg och en del ser det som 3D-visualisering. När ett sammarbete ska inledas är det därför 

viktigt att alla deltagare har samma förförståelse om vad vissa begrepp och metoder innebär, 

annars kan det leda till missförstånd och besvikelser när de krav och förväntningar deltagarna 

har skapat sig inte uppfylls. Det är därför viktigt att på förhand skapa en gemensam definition 

om vad BIM är.   

Ny teknik skapar nya effektiviseringsmöjligheter 

Slutligen menar författaren att det finns mycket intressant forskning att upptäcka som ligger i 

framkant vad gäller IT-stöd och effektivitetshjälpmedel för BIM-tekniken. Många 

branschtidningar inom byggindustrin har publicerat artiklar om BIM och reportage har 

skrivits om spännande projekt där BIM-teknik har använts. På Chalmers tekniska högskola 

utbildas studenter i BIM-metoden. En grundläggande del i BIM är att alla berörda aktörer ska 

kunna ta del av informationen. För att effektivisera arbetet menar författaren att det är viktigt 

att kunna ta del av information även utanför kontoret. Att arbeta i det så kallade ”molnet”, 

cloud, bör underlätta för omedelbar åtkomst av information. För att arbetsledare och liknande 

ute på byggarbetsplatserna ska kunna ta del av BIM-modellen på ett effektivt sätt finns en hel 

del ny teknik, exempelvis tablets, vikbara skärmar, tuch-screens med mera. I styrelserummen 

kan exempelvis 3D-skärmar användas för att underlätta beskrivningen av och få alla att förstå 

vilka visioner som finns med ett specifikt projekt.   
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7. Slutsats och framtida studier 

Syftet med examensarbetet var att undersöka, beskriva och tydliggöra innebörden av BIM. 

Målet med examensarbetet var att visa på nyttan med BIM och 3D-visualisering. I detta 

avslutande kapitel redovisas de slutsatser som författaren dragit under arbetets gång samt 

ger förslag på framtida studier.  

7.1 Slutsatser 

Inledningsvis kan sägas att det existerar kommunikationssvårigheter både mellan inblandade 

aktörer men även mellan de IT-verktyg som används. En betydande faktor är att de olika 

disciplinerna arbetar inom olika kompetensområden och kunskapsnivåerna varierar mellan 

aktörerna. I dagsläget hävdar intervjupersonerna att projekteringen fungerar bra, men den kan 

bli mer effektiv bland annat med hjälp av tydligare kommunikationsvägar mellan aktörerna.  

Examensarbetets mål var att visa på nyttan med BIM och 3D-visualisering. BIM kan 

möjliggöra en bättre kommunikation mellan de olika disciplinerna. I dagsläget förlitar man 

sig till stor del på muntlig kommunikation men med hjälp av BIM finns kommunikationen 

inbyggd i arbetsprocessen. Genom bättre kommunikationsmöjligheter kan processer 

effektiviseras och nya arbetsmetoder kan utvecklas. Resultatet av detta kan således bli ett mer 

tidseffektivt arbete samt ett mer ekonomiskt fördelaktigt resultat. Stora konkurrensfördelar 

kan erhållas genom ett effektivt BIM-arbete. Ett helhetsgrepp kan tas över processer, 

långsiktighet i planeringen kan skapas. Genom detta kan ett mer hållbart utvecklingsarbete 

genereras.      

Under arbetets gång har författaren sett likheter mellan BIM-metoden och Lean-filosofin. 

Författaren är övertygad om att genom att använda BIM som en plattform för Lean-metoden 

kan Lean bli ännu mer effektiv. Detta kan även skapa nya sätt att ta tillvara på resurserna och 

minimera slöseri. BIM försöker i likhet med Lean koordinera arbetsflöden och personal. BIM-

metoden försöker även eliminera omarbeten och uppmuntrar till prefabricering, exempelvis 

kan väggsektioner till ett höghus byggas i en fabrik som sedan fraktas till byggplatsen för 

snabb montering. En viktig del är även att ständigt hålla intressenterna för projektet 

uppdaterade om ändringar på byggarbetsplatsen. Därför kan en kombination av BIM-verktyg 

och Lean-processer vara av stor nytta.  

Genom utbildning kan trovärdigheten och medarbetarnas intresse för BIM öka. Med en 

kunnig och intresserad medarbetare kan viljan att vara med och tillämpa nya metoder och 

processer öka. Utvecklingsmöjligheterna ökar och en engagerad medarbetare är inte bara 

mottagare av ny teknik utan kan aktivt påverka sin arbetssituation. Arbetsgivarna bör utbilda 

sin personal i BIM på en övergripande nivå men även utforma utbildningen efter projektets 

specifika inriktning. För att BIM ska kunna fungera på ett bra sätt krävs att alla berörda parter 

är insatta i hur BIM fungerar och inte bara den personal som i verksamheten jobbar med 

själva BIM-modellen. Nya arbetssätt kan skapa ett motstånd hos personalen vilket är viktigt 

att vara medveten om innan en omfattande utbildningsprocess inleds. När CAD 

introducerades på marknaden fanns även där ett motstånd jämfört mot de beprövade 

pappersritningarna. Införandet av BIM lär genomgå samma motstånd innan det har etablerats 

ute på företagen. Detta innebär att implementeringsprocessen inte kan förväntas gå snabbt 

utan måste få ta tid att utvecklas. Motstånd till införandet av BIM kan även det återfinnas hos 

investerarna då licens- och initieringskostnaderna är stora.  
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Vidareutbildning skapar en bredare kunskap inom hela företaget vilket kan bidra till ett mer 

effektivt arbete framöver och hindrar ett företag från att stagnera i sin utveckling.  

Författaren ser BIM-metoden som en begynnande branschstandard. Som tidigare nämnts finns 

ett stort intresse i BIM-tekniken och många branschtidningar tar upp ämnet. Utbildningar så 

som Byggnadsingenjör och Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn vid 

Chalmers tekniska högskola tar även de upp ämnet.  

7.2 Framtida studier  

Författarens rekommendation till Högskolan i Borås, Ingenjörshögskolan (IH) är att utbilda 

studenterna i virtuellt byggande. BIM är ett relativt nytt arbetssätt och författaren är övertygad 

om att detta arbetssätt i kombination med exempelvis Lean kommer bli en allmänt gällande 

standard inom en snar framtid. Det är inte meningen att utbilda studenter till BIM-experter 

men på samma sätt som ingenjörshögskolan idag utbildar sina studenter i Lean bör högskolan 

utbilda studenterna i BIM. 

Det finns fortfarande väldigt mycket att utforska gällande de olika delarna inom BIM. För att 

BIM ska fortsätta utvecklas och bli bättre krävs fortsatta studier. Exempel på 

forskningsområden för fortsatta studier är: 

- Ekonomi: För att investerare ska våga satsa på BIM-tekniken bör 

implementeringskostnader undersökas. Vidare bör undersökas vilken ekonomisk 

fördel implementering av BIM medför.  

- Ägande: Vem ”äger” BIM modellen? Hur bör en BIM-modell skapas, vem ska 

underhålla och uppdatera modellen och hur ska den på bästa sätt användas?  

- Praktisk användning: Handbok i BIM? Hur många BIM-dimensioner är praktiskt och 

ekonomiskt försvarbart att använda? Hur stor är arbetsbördan för länkning mellan 

olika dimensioner kontra förtjänsten?  
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