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Sammanfattning 

BIM är ett steg i rätt riktning för att klara av den höga produktionstakten som krävs 

för populationsökningen i Sverige samt den rådande bostadsbristen. Det är viktigt att 

alla små och medelstora byggföretag hänger med på den omfattande digitaliseringen 

som sker av byggsektorn för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga i både Sverige 

och Europa. Increase Competence in Northern Building är ett projekt som startat för 

att se till att små och medelstora företag i Norden fortsätter att vara konkurrenskraftiga 

i Europa. ICNB är ett interregnord projekt tillsammans med Norge och Finland.  

 

Building Information Modeling avser processer att hantera information gällande en 

byggnads hela livscykel eller delar av den. Det finns en mängd fördelar med att 

använda BIM. Det är även en av de största faktorerna till att det är viktigt att hänga 

med i digitaliseringen för att fortsätta vara konkurrenskraftiga i Europa. Genom 

intervjustudie med olika branschorganisationer och ett par företag tillhörande 

respektive branschgren ska kompetens och erfarenhet för BIM undersökas.  

 

Resultatet visar att företagen är eniga i de positiva aspekterna av BIM-användning. 

Fokuset på kompetensutbildningar varierar mellan konsultföretagen och NCC, där det 

huvudsakliga syftet med utbildningarna är den största skillnaden mellan dem. 

Konsultföretagen och NCC utbildar rent praktiskt men NCC jobbar även med att 

utveckla tankesättet och förståelsen för BIM. 
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Abstract 

Building Information Modeling is a step in the right path to be able to handle the 

production rate that is needed for the increase in population in Sweden and handle the 

current housing shortage. It is important that the small and medium sized enterprises 

follow the extensive digitization which is happening to the construction sector, and it 

is also essential to keep being competitive in both Sweden and Europe. Increase 

Competence in Northern Building is a project which started to make sure the small and 

medium sized enterprises from the Nordic countries keep being competitive in Europe. 

ICNB is an interregional project together with Norway and Finland.  

 

Building Information Modeling refers to the process of handling information regarding 

a buildings whole life cycle or parts of it. There are plenty of benefits from using BIM, 

and it is also one of the biggest reasons that it is important to follow this digitization to 

keep being competitive in Europe. Through interviews with different trade 

organizations and a couple of companies from each industry branch will competence 

and experience for BIM be investigated.  

 

The results show that the companies agree on the positive aspects with usage of BIM. 

It varies a lot between NCC and the consulting companies what focus the educations 

have, where the main purpose with the educations is the biggest difference between 

them. The consulting companies educate purely to be able to use the software 

practically, where NCC also works with developing the mind-set and understanding for 

BIM.  
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1 Inledning 

Increase Competence in Northern Building (ICNB) är ett projekt för att i grunden öka 

konkurrenskraften för små och medelstora företag i Norden (Interregnord, 2017). Det 

gör dem genom att kartlägga kompetens och erfarenheter för Building Information 

Modeling (BIM) och i slutändan utbilda inom ämnet (Interregnord, 2017).  ICNB är ett 

samarbete mellan Sverige, Finland och Norge och de involverade parterna är Umeå 

Universitet, Luleå Tekniska Högskola, Narvik University College, Oulu University of 

Applied Sciences och Oulu Building Supervision (Interregnord, 2017).  

 

Examensarbetet kommer undersöka erfarenhet och kompetens för BIM hos 

branschorganisationerna samt företag i Västerbotten. Resultatet av examensarbetet 

har som mål att vara underlag för ICNB-projektet.   

 

1.1 Bakgrund 

Det råder bostadsbrist i majoriteten av Sveriges kommuner, 255 av 290 kommuner 

meddelar bostadsbrist (Boverket, 2017). Under de senaste 10 åren har 

bostadsbyggandet ökat men inte i samma takt som befolkningen ökat i Sverige vilket 

gör det svårt att komma ikapp den långvariga bostadsbristen (SCB, 2015). Den 

förväntade nyproduktionen för 2016–2017 är mellan 69000–77000 bostäder, utöver 

detta tillkommer även ombyggnationer (Boverket, 2016). Det är siffror som närmar sig 

produktionen som var under Miljonprogrammet mellan 1965–1975. Det innebar att 

100 000 bostäder byggdes per år för att nå upp till kraven på produktionstakt för den 

rådande bostadsbristen (Lidelöw et al. 2015). En del av bostäderna som tillverkades 

under Miljonprogrammet var av undermålig kvalitet. Prioriteten som fanns var att 

klara av produktionstakten vilket ledde till att både kundfokus och miljötänk 

åsidosattes (Lidelöw et al. 2015).  

 

Av 290 kommuner anger 169 kommuner att de höga produktionskostnaderna är en 

begränsande faktor för bostadsbyggandet i kommunerna för att möta den ökade 

befolkningsmängden i Sverige (Boverket, 2016).  

 

Energianvändningen i byggnader utgör i dagsläget 30% av Sveriges totala 

energianvändning. Statistiken på detta förbättras då byggnader som nyproduceras har 

en högre byggnadstekniks standard (Miljönytta, 2014). Exempel på den högre 
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standarden är att köldbryggor har minskats, fönster med lägre 

värmegenomsläppningsförmåga samt system för värmeåtervinning ur ventilationen är 

mer effektiva och används i dagsläget i större utsträckning (Miljönytta, 2014).   

 

Idén om ICNB-projektet uppkom från den heltäckande digitaliseringen som sker inom 

byggbranschen (SABO, 2016). Huvudsakliga delen av digitaliseringen som projektet är 

intresserat av är utnyttja alla de fördelar som finns med BIM-verktyg (Interregnord, 

2017). Genom att följa med i utvecklingen inom byggsektorn kommer byggtider 

minskas. Företag kommer få en bättre uppfattning om kostnader för projekt, 

tidsåtgång och materialåtgång. Möjligheten till tidiga energi- och miljöanalyser i 

byggprocessen medför klokare val med konstruktionen (Graphisoft, 2015). BIM bidrar 

till att öka samordning för projekt och minimera eventuella fel i projekterings– samt 

byggskedet (Graphisoft, 2017a). Det är viktigt att alla företag som är berörda av 

digitalisering inom byggsektorn hänger med i utvecklingen för att kunna fortsätta vara 

konkurrenskraftiga i Europa (Interregnord, 2017). 

 

Digitaliseringen är en av de faktorer som skapar störst förändring i dagens samhälle 

och den påverkar alla delar av samhället. Alla ska ges möjlighet att ta del av 

digitaliseringen och de fördelar som den medför (Regeringen, 2017). Svenska företag 

behöver bli bättre på att utnyttja digitaliseringens möjligheter, speciellt de små och 

medelstora företagen som har svårt att följa med i utvecklingen (Nyteknik, 2016).  

 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka kompetens och erfarenhet om BIM inom 

olika delar av byggsektorn. Det ska mer djupgående undersöka vad som utmärker 

kompetens och erfarenhet för BIM för små, medelstora och stora företag med lokal 

representation i Umeå.  
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2 Teori 

Byggvärlden genomgår en digitalisering och där är BIM en ledande faktor. Istället för 

att arbeta med 2D-ritningar med de tillhörande tekniska dokumenten används en 

modell uppbyggd av objekt med tillhörande egenskaper (Graphisoft, 2017a). De 

funktioner som finns med BIM-verktygen bidrar till en mängd fördelar inom de olika 

delarna av byggnadsprocessen som uppfyller målet med ICNB-projektet vilket är att 

öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag (Interregnord, 2017).  

 

2.1 ICNB 

Increase Competence in Northern Building (ICNB) är ett Interregnordprojekt som har 

målet att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag (Interregnord, 2017). 

Det kortsiktiga målet med projektet är att utveckla kompetensen hos byggbranschen 

små och medelstora företag samt den offentliga sektorns aktörer, vilket kommer leda 

till att företagen kan producera högklassiga tjänster på ett konkurrenskraftigt och 

resurssnålt sätt (Interregnord, 2017). 

 

ICNB vill utveckla gränsöverskridande samarbete mellan aktörerna i byggsektorn i 

nordliga områden genom kompetensutveckling av små och medelstora företag. Det 

som främst begränsar utvecklingen i nuläget är byggregler och avsaknaden av 

gränsöverskridande offentlig service (Interregnord, 2017). Även avsaknaden av en 

samordnad styrning av byggprocesser är en begränsande faktor till utvecklingen som 

kan leda till problem med kvalitet, tidsplanering, kostnader och till ineffektivitet vid 

användning av energislösande lösningar (Interregnord, 2017). Projektet utvecklar 

modellbaserade styrlösningar för byggsektorns behov, i synnerhet till små och 

medelstora företag men även för offentliga sektorns byggtillsynsmyndigheter 

(Interegnord, 2017). BIM har blivit ett dagligt styrmedel för byggverksamheten och de 

större företagen använder redan denna typ av verktyg i sin verksamhet (Interregnord, 

2017). Inom byggsektorn i de nordliga områdena finns det en hel del små och 

medelstora företag som måste utveckla kvaliteten på sina produkter samt i sin 

verksamhet för att behålla sin konkurrensförmåga (Interregnord, 2017).  

 

ICNB belyser hur företagen kan komma igång med att utveckla BIM-användningen 

samt hur man kan hantera olikheterna i byggregler mellan de nordiska längderna vid 
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planering och tillsyn (Interregnord, 2017). Projektet inkluderar en pilotkörning av en 

process för bygglovsansökan baserad på BIM-modeller och BIM-processer 

(Interregnord, 2017). Pilotkörningen resulterar i koncept och instruktioner för 

implementering av modellbaserade metoder (Interregnord, 2017). Med hjälp av 

modellerna kan byggsektorn planera sin egen utveckling och det är på så sätt ICNB kan 

stödja de operativa förutsättningarna och konkurrensförmågan hos små och 

medelstora företag (Interregnord, 2017). Färdigheten och förmågan att erbjuda 

gränsöverskridande service hos offentliga sektorns aktörer ökar tack vare detta 

(Interregnord, 2017). Det långsiktiga målet med ICNB är att främja resurssnålt smart 

boende samt att öka populariteten av energieffektiva lösningar inom byggande och 

underhåll av byggnadsbeståndet över hela livscykeln (Interregnord, 2017). Det uppnås 

genom att utveckla lösningar som baseras på öppna standarder för små och medelstora 

företag och offentliga sektorns aktörer (Interregnord, 2017).  

 

2.2 Definitionsförklaring av BIM 

Begreppet BIM har tre olika begrepp; Building Information Model, Building 

Information Modeling och Building Information Management (Graphisoft. 2017a).  

2.2.1 Building Information Model 

Building Information Model avser en digital modell som innehåller en stor mängd 

information och data vilket representerar byggnadens fysiska och funktionella 

egenskaper (Gravicon, 2013).  

 

BIM-modell avser en objektsorienterad modell som är en representation av den 

faktiska byggnaden där informationen i modellen är strukturerad i objekt med 

tillhörande egenskaper, även kallat BIM element med attributer. Informationen i 

elementen är dels geometri för att göra visualiseringar, men även abstrakt information 

som behövs för att göra simuleringar av tänkbara scenarion byggnaden kommer stöta 

på under sin livscykel (Gravicon, 2013). Figur 1 är ett exempel som visar den 

informationstyp som ett fönster innehåller.  
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Figur 1. BIM element och attributer för ett fönster (Gravicon, 2013) 
 

2.2.2 Building Information Modeling 

Definitionen Building Information Modeling avser processer för att hantera 

information i hela byggnadens livscykel eller endast delar av den (Graphisoft, 2017a). 

Hela livscykeln innefattar alla skeden från byggnadens planeringsstadie till förvaltning 

och slutligen byggnadens destruktion (Graphisoft, 2017a). Inom livscykeln hinner det 

hända otaliga händelser där utbyte av information är centralt (Graphisoft, 2017a). BIM 

tillåter alla delaktiga intressenter att ha tillgång till samma information samtidigt 

genom driftskompatibilitet mellan teknologiplattformar (Gravicon, 2013).  

 

2.2.3 Building Information Management 

Building Information Management är kontroll av processen nämnd ovan genom att 

använda informationen i den digitala prototypen för att påverka delningen av 

information över en tillgångs hela livscykel, till exempel en byggnad (Gravicon, 2013). 

Fördelarna med att arbeta med Building Information Management är bland annat 

centraliserad och visuell kommunikation, tidig utforskning av alternativ, hållbarhet, 

effektiv design, integration av discipliner och inbyggd dokumentation (Gravicon, 

2013). Fördelarna leder till att effektivt kunna utveckla en livscykelprocess och modell 

från första stadie till sista stadie (Gravicon, 2013).  
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2.3 BIM 

Building Information Modeling är inte ett verktyg som är nödvändigt för att uppföra 

en byggnad men konceptet skapar en mängd möjligheter inom olika områden i 

byggsektorn (Graphisoft, 2017a).  

 

Med BIM är det möjligt att göra energianalyser i ett tidigt skede under 

planeringsskedet genom att jämföra olika lösningar i simuleringsprogram, vilket 

medför att förvaltare i ett tidigt skede kan göra ett klokare val gällande driften av 

byggnaden (Graphisoft, 2017a). Byggnadens ytor med relaterande information kan 

exporteras till fastighetssystemet vilket medför att en förvaltare som bygger sin 

verksamhet på uthyrning har möjlighet att ha en näst intill exakt kontroll över alla 

utrymmen i fastigheten (Graphisoft, 2017a).  

 

Möjligheten till visualiseringar och snabba revideringar medför en effektivare 

projekteringsfas. Revideringar kan utföras snabbare och de ändringar som görs 

uppdaterar all dokumentation knuten till modellerna. Möjligheten till visualisering 

med BIM-verktyg är något som kan nyttjas under designfasen med möjlighet till 

snabba förändringar och ett snabbt resultat som kan presenteras enkelt (Graphisoft, 

2017a). Med hjälp av 3D-tekniken kan kollisionskontroller utföras under 

projekteringen för att undvika eventuella problem i produktionsfasen. 

Kvalitetskontroller går även att utföra i form av kontroll av de olika byggnadsdelarnas 

egenskaper (Graphisoft, 2017b).  

 

BIM möjliggör upprättning av kostnadskalkyl för projektet före byggnation och 

jämförelse mellan olika kalkyler går snabbare och därför kan en mer exakt 

uppskattning av slutkostnader göras. En bättre planering medför även ett effektivare 

och mer säkert produktionsskede (Graphisoft, 2017a).  

 

Miljöberäkningar är möjliga att göra redan under designskedet men även när kalkylen 

för projektet är utförd, exempel på information är koldioxidpåverkan som en byggnad 

generar vilket är viktig information för miljökonsekvensanalyser. Jämförelser under 

designskedet kan bli underlag för vilken typ av konstruktionslösning som ska väljas för 

att minimera miljöpåverkan (Graphisoft, 2017a). 
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En viktig del av nyttjandet av BIM är att informationsöverföring mellan olika system 

ska bli enklare (Graphisoft, 2017a). Genom den digitalt strukturerade 

informationshanteringen kan obrutna informationsflöden skapas i de 

samhällsbyggande processerna och sektorn kan effektiviseras genom öppna 

standarder och gemensamma verktyg (BIM Alliance, 2017).  Figur 2 visar idén med 

Building Information Modeling och vilka informationsflöden det syftas på.  

 

 

Figur 2. Best ideas about Building Information Modeling (Bioclimatismo, 2015) 

 

2.4 Mognadsgraden av BIM i ett företag 

Konceptet av BIM-nivåer för att mäta mognadsgraden i ett företag har blivit en 

accepterad definition för vilka kriterier företaget måste ha för att anses vara BIM-

kompatibelt. På så sätt kan processen ses som nästa steg i en resa som tagit industrin 

från ritbordet till datorn och slutligen in i den digitala tidsåldern (NBS, 2014). 

Mognadsgraden för BIM mäts genom att tillämpa utvecklingskurvan nedan (Se figur 

3).   

 

Med tydliga och igenkännbara milstolpar ska det underlätta för byggnadsbranschen 

att använda sig av BIM fullt ut (NBS, 2014). Utvecklingskurvan går från Nivå 0–3, där 

den generella förklaringen för varje nivå beskrivs nedan. 
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Figur 3. Utvecklingskurvan med tillhörande BIM nivåer (BIM Alliance, 2016) 

 

Nivå 0 förklaras på ett effektivt sätt som inget samarbete där endast 2D CAD arbetande 

används, huvudsakligen för produktionsinformation. Det som produceras och 

distribueras sker via papper eller elektroniska utskrifter, eller en blandning av de båda. 

Majoriteten av byggbranschen är dock redan långt förbi detta (NBS, 2014). 

 

Nivå 1 är den nivå där flest företag arbetar för närvarande. Nivån innefattar en 

blandning mellan 3D CAD för konceptarbete och 2D för producering av lagstadgad 

godkänd dokumentation och produktionsinformation. CAD standarder utgår ifrån de 

riktlinjer som finns i form av BH90, BSAB96 och elektronisk delning av data utförs 

från en gemensam datormiljö, oftast hanterad av entreprenören. Modeller delas inte 

mellan olika aktörer i projektet (NBS, 2014) (BIM Alliance 2016). 

 

Nivå 2 utmärks genom samarbete mellan olika aktörer, alla parter i projektet använder 

sina egna 3D CAD-modeller, dock inte nödvändigtvis med en enda gemensam modell. 

Samarbetet grundar sig i hur information utbyts mellan olika parter, vilket är den 

avgörande delen på denna nivå. Designinformation delas genom ett gemensamt 

filformat vilket öppnar för att en organisation ska kunna kombinera data med sin egen 

för att skapa en gemensam BIM-modell, för att sedan utföra analyser och kontroller på 
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modellen. Därför är det viktigt att alla CAD programvaror som varje part använder kan 

exportera till ett av de vanliga filformaten som till exempel IFC (Industry Foundation 

Class) (NBS, 2014). 

 

Nivå 3 representerar fullt samarbete mellan alla discipliner genom att använda en 

gemensam projektmodell som förvaras centralt och säkert. Alla parter kan komma åt 

modellen och även modifiera samma modell. Fördelen med modellen är att den tar 

bort den senaste risken ifall det finns motsägande uppgifter, vilket även kallas ”Open 

BIM”. Det finns en nervositet i branschen kring frågor som upphovsrätt och ansvar 

vilket är avsett att lösas, upphovsrätt med hjälp av avtalsdokument och 

mjukvaruansvarig med läs- och skrivbehörigheter. Det är meningen att ansvarsfrågan 

ska lösas genom partnering (NBS, 2014). 

 
2.5 Filformat 

En av grundpelarna i konceptet Building Information Modeling är att informationen 

som finns på modellerna ska kunna utbytas mellan olika parter i projektet. För att 

kunna skapa en obruten informationskedja och för att BIM ska kunna fungera i 

praktiken behövs neutrala filformat som inte ställer krav på en specifik mjukvara som 

åldras (Graphisoft, 2017b).  

 

2.5.1 IFC 

IFC är ett neutralt och öppet filformat som möjliggör informationsutbyte mellan olika 

mjukvaror inom bygg och förvaltning (Graphisoft, 2015). IFC-formatet är ISO-

certifierat och kan integreras i det kvalitetsförsäkringssystem som väljs hos företaget 

(Graphisoft, 2015).  

 

3 Metod 

För att svara på projektets syfte har jag valt att intervjua företag och 

branschorganisationer med hjälp av ett intervjuformulär. Intervjuerna kommer att ske 

via telefon. Dels för att det är många företag som ska intervjuas samt att det enklare 

går att boka in ett telefonmöte.  

 

Examensarbetet startade med ett möte med handledaren från Umeå Universitet för att 

bli informerad om projektet och diskutera tillvägagångssättet för arbetet. Sedan 
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upprättades en kravspecifikation och en projektplan. Intervjuformuläret tillhandahölls 

av de svenska projektparterna inom ICNB genom Susanne Engström och Sofia Lidelöw 

vid Luleås Tekniska Universitet och handledaren Thomas Olofsson vid Umeå 

Universitet. Vid uppstarten av examensarbetet hölls ett möte med dessa personer för 

att diskutera intervjuformuläret och nå en samsyn om syftet med de olika frågorna. 

 

3.1 Intervjuformulär 

Intervjufrågorna är baserade på den pågående forskning som Luleå Tekniska 

Universitet och Umeå Universitet använder sig av för ICNB-projektet. I samråd med 

dem har intervjuformulären gåtts igenom och intervjuformulären har upprättats (se 

bilaga 1 & 2). Enkätfrågorna är formulerade på så sätt för att ge en inblick i hur små 

och medelstora företags kompetenser och erfarenheter för BIM är.  

 

3.2 Urval 

Företagen som valts ut för intervju är företag som är relevanta för examensarbetets 

syfte. De företagen som ska bli intervjuade har lokal representation i Västerbotten och 

omfattas av digitaliseringen av byggbranschen. 

 

Examensarbetet kommer att avgränsas genom att intervjua små, medelstora och stora 

företag med lokal representation inom Västerbotten. Tre företag tillhörande följande 

branschorganisationer samt själva branschorganisationerna kommer få förfrågan om 

intervju; Sveriges Byggindustrier, Sveriges Arkitekter samt Sveriges Teknik- och 

Designerföretag.  

 

3.3 Datainsamling 

Informationen som teorin är baserad på är hämtad från litteratur och webbartiklar 

som är relevant för ämnet. Källorna är relativt uppdaterade då största delen av 

informationen är från 2016 samt 2017. 

 

3.4 Analysmetod 

Informationen från intervjuerna kommer att sammanställas och analyseras för att 

försöka se vilken nivå som branschen ligger på gällande digitaliseringen lokalt i Umeå. 

Resultatet kommer att sammanställas med hjälp av kvalitativ metod. Resultatet 
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kommer att läsas igenom och granskas flertalet gånger för att undvika eventuella 

missförstånd och feltolkningar. Sedan kommer resultatet delas upp i olika delar och 

kodas för att hitta eventuella samband mellan företagens olika svarsalternativ. 

Svarsalternativen kommer sedan sammanställas till ett resultat.   

 

4 Resultat 

Nedan är en sammanställning av telefonintervjuerna presenterad. Resultatet är 

baserat på svaren från intervjuformulären (se bilaga 1 & 2). De företag som blivit 

intervjuade är White Arkitekter, LINK Arkitektur, TM Konsult och NCC. 

 

De företag som valt att inte medverka på intervjuerna är Tyréns, Arkinova, Umeå 

Entreprenad, MAF och VNB. De tänkta branschorganisationerna; Sveriges Arkitekter, 

Sveriges Teknik- och Designföretag och Sveriges Byggindustrier valde att inte delta i 

undersökningen.  

 

Tyréns hade inte möjlighet att medverka på intervjun då den ansvarige för BIM inte 

fanns tillgänglig. Arkinova var osäkra på vem som kunde svara på dessa frågor och 

skulle därför titta ifall det fanns någon på kontoret som kunde vara med på intervju 

men återkom ej. Umeå Entreprenad svarade att de inte använder BIM och därför inte 

ville medverka på intervjun. MAF ville delta men på grund av många inkomna projekt 

kunde inte intervjun genomföras. Sveriges Arkitekter hänvisade till att prata med 

företagen istället gällande BIM då de inte hade någon ansvarig som kunde medverka 

på intervjun. Sveriges Byggindustrier hänvisade till att prata med BIM Alliance, som 

tyvärr inte svarade inom tidsramen av examensarbetet. VNB och Sveriges Teknik- och 

Designföretag svarade aldrig på kontaktförsöken. 

 
4.1 Företagens beskrivning av BIM 
 

Både LINK Arkitektur och White Arkitekter menar att BIM fungerar som en 

informationsförmedlare och White Arkitekter förklarar att företaget ser det som en 

demokratiserad process. Båda företagen upplever att BIM hjälper till att integrera olika 

delar i en modell och LINK Arkitektur anser att BIM leder till ett bättre arbetssätt till 

hållbarhetsaspekterna. NCC svarade även de att BIM är ett arbetssätt som leder arbetet 

för ett hållbart byggande.  
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White Arkitekter menar att det är viktigt att alla ha nytta av modellen. LINK Arkitektur 

instämmer genom att förklara att de tycker att BIM är en programvara som förenklar 

för arkitekter att få grepp om ett projekt och är ett verktyg som hjälper arkitekter att 

skapa bättre arkitektur. BIM hjälper till att sätta människan i fokus, hjälper till med 

visualisering och underlättar gestaltning i projekt (White Arkitekter). TM Konsult 

beskriver BIM som både ett processtänk men även som den enskilda modellen, där 

arbetssättet för TM Konsult är i en enskild modell men att synsättet på BIM är hela 

processen. TM Konsult säger även att som konsult är man en länk i kedjan med 

inflytande på hela byggprocessen. NCC ser BIM som ett arbetssätt kallat VDC, Virtuell 

Design and Construction. VDC beskriver hur NCC arbetar tillsammans med andra 

parter i ett projekt, hur NCC skapar och använder information med digitala verktyg 

(BIM), processen hur NCC stödjer arbetet inom kärnområdena projektering, 

produktion och leverantörsprocesser. VDC visar även hur NCC mäter värdet av sina 

handlingar. 

 

Sammanfattningsvis anser alla företagen att BIM-användning är positivt och en stor 

faktor i digitaliseringen. De har olika definitioner för exakt vad BIM är men det går 

ändå att hitta sambandet att det är ett bra arbetssätt, och ett bra verktyg för bättre 

processer. De är eniga om att BIM är en viktig faktor i digitaliseringen och att det 

främjar arbetssituationen. 

 

4.2 Krav och möjligheter för BIM från företagens perspektiv 

White Arkitekter anser att det finns en ökad medvetenhet hos både beställare samt 

entreprenörer. Det är större efterfrågan av BIM-modeller men mycket kunskap saknas 

fortfarande inom byggsektorn. LINK Arkitektur menar att okunskapen för BIM gör att 

byggsektorn hamnar efter i utvecklingen men att satsningar finns att använda BIM 

mer. Alla är inte tillräckligt insatta än för att veta möjligheterna med BIM. Business 

Arena är ett event där byggsektorn samlas med seminarium och företagsmontrar, med 

fokus på digitaliseringen av byggbranschen (White Arkitekter). Större delar av sektorn 

använder sig fortfarande av ett traditionellt arbetssätt för att skapa bygghandlingar 

vilket visar på en trög utveckling enligt White Arkitekter. NCC har upplevt ökade krav 

från olika beställare. De har visat ett ökat intresse för att använda så mycket 
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information som möjligt från designskedet/projekteringsfasen ända till 

förvaltningsdelen av byggprocessen.  

 

Både LINK Arkitektur och White Arkitekter har märkt av krav från olika Landsting 

gällande att ha BIM-modeller för projekten där de är beställare för att nyttja modellen 

i senare skede av byggprocessen. Dock har LINK Arkitektur endast märkt av ökade 

krav från de större städerna i Sverige som Stockholm och Göteborg medan White 

Arkitekter syftar till Västerbottens Landsting. Västerbottens Landsting strävar mot 

BH90 del 8 (digitala leveranser) och ser även till att upprätta IT-plan för varje projekt 

(Även kallat ICT-plan/BIM-manual) enligt White Arkitekter.  

 

LINK Arkitektur har inte märkt av ett ökat kundkrav för BIM-användning i Norrland, 

finns inte lika stor drivkraft eller ett intresse för BIM som i de större städerna. White 

Arkitekter har märkt av en ökad kravställning från privata och offentliga beställare på 

visualisering, VR och även solstudier. TM Konsult har också märkt av ökat krav från 

beställare, privata och offentliga där de offentliga beställarna har större krav på 

användning av BIM i projekten. De påpekar även att de större beställarna har mycket 

tydligare krav för användning av BIM, där framförallt krav på 3D-projektering för 

samordning finns med i anbudet. LINK Arkitektur berättar att en drivkraft som de 

märkt av är medarbetarnas intresse att effektivisera sitt arbete. LINK Arkitektur menar 

att de större entreprenadföretagen som PEAB, NCC och Skanska är drivande om att 

använda BIM i sina projekt, dock hänger inte de mindre byggentreprenaderna med i 

digitaliseringen uppe i Norrland. Både White Arkitekter och LINK Arkitektur nämner 

Balticgruppen som en privat beställare som jobbar med att komma framåt med 

användningen av BIM-modeller. LINK Arkitektur säger att Balticgruppen vill börja 

använda modellbaserade tidplaner men inte kommit igång än. De nämner även 

Akademiska Hus som ett företag med ett intresse för BIM-modeller. Krav som NCC 

märkt av är att kunna hantera all information som digitaliseringen kräver och ökade 

miljökrav från privata och offentliga beställare. 

 

LINK Arkitektur och White Arkitekter nämner mängder med möjligheter sett ur deras 

företags perspektiv. Möjligheten till kollisionskontroller, få in alla parter i processen, 

bättre koll på projektet, energianalyser och andra miljöberäkningar, även en högre 
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grad av visualisering. TM Konsult säger att möjligheterna med BIM är bättre 

samordning, bättre ritningar, minimera riskfel och kommunikationsfel, bättre 

projektering till en lägre kostnad och även bättre samordning av projektet internt. TM 

Konsult säger även att ifall det blir missar i informationen påverkar det andra delar av 

byggprocessen. NCC säger att har man all information angående en byggnad 

underlättar det drift och skötsel för underhåll och att upprätthålla dagens miljökrav. 

Digitaliseringen är enligt NCC det enda svaret på dagens miljökrav. BIM hjälper till att 

öka kvaliteten på de produkter som levereras och ger möjlighet till LCA (Life Cycle 

Assessment) för byggnaden. NCC menar även att med hjälp av digitaliseringen går det 

att uppnå de ökade kraven på miljö och hållbarhet. Med BIM går det att veta till 

exempel vilket typ, mängd och var kemikalier är inbyggda för bättre hanteringen av 

den.  

 

Både LINK Arkitektur och White Arkitekter anser att den störta drivkraften för 

användning av BIM främst är möjligheterna med programvaran. Båda företagen 

menar att samarbetet mellan olika aktörer förbättras då möjligheten finns att samla all 

information i en modell. Detta leder till mindre dubbelarbete och att felen minimeras 

för att informationen inte går förlorad mellan olika parter i ett projekt. Detta är något 

som även TM Konsult nämner som den drivkraft som har störst betydelse. Samordning 

under projekteringsfasen kan man dra stor nytta av BIM då det är ”samma språk” alla 

parter har i form av BSAB-klassning. TM Konsult nämner även att med BIM så 

förskjuts en del av projektet tidigare i byggprocessen. Det kan både ses som en nackdel 

och en fördel då det innebär merjobb i början men att det ger mer tid i ett senare skede. 

Resultatet av det lämnar mer tid till att kvalitetssäkra sin produkt innan överlämning. 

NCC anser att den största drivkraften med BIM är att det är lösningen på dagens 

miljökrav. 

 

LINK Arkitektur uppskattar möjligheterna till bra egenkontroller och företaget menar 

att BIM-användningen leder till lättare beräkningar och bättre ritningar. White 

Arkitekter anser att modellen leder till mer affärsmöjligheter, att de enklare kan hjälpa 

kunder i deras process samt göra en analys av konstruktionen i ett tidigt skede. Dock 

anser LINK Arkitektur att det ändå måste finnas ett krav från kunderna för att företaget 

ens ska börja utnyttja möjligheterna med användning av BIM.  
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Sammanfattningsvis anser alla fyra företagen att det finns massor av möjligheter med 

BIM och att det finns en ökad kravställning från offentliga såväl som privata beställare. 

De är eniga om de mesta krav och möjligheter, dock sticker NCC ut med att även säga 

att BIM är lösningen på dagens miljökrav som ställs.  

 
4.3 Intresset för BIM inom företagen 
 

Fråga nr 3 i intervjuformuläret bestod av tre frågor där företagen skulle rangordna 

frågorna från 1–10, där 1 = svalt och 10 = Hett, (se bilaga 1). 

 

På frågan ” Hur skulle du beskriva intresset för BIM inom företaget idag (2017)?”, 

svarade både White Arkitekter och TM Konsult ”7” och LINK Arkitektur förklarade att 

de ligger mellan ”7” och ”8”. NCC svarade här att intresset ligger någonstans mellan 

”8–10”.  

 

På nästföljande fråga ” Hur skulle du säga att intresset var för tre år sedan?” svarade 

LINK Arkitektur ”4”, White Arkitekter ”7”, TM Konsult ”5” och NCC ”4–5”.  

 

Sista frågan var ”Hur skulle du säga att intresset förväntas vara om tre år?” och där 

svarade LINK Arkitektur att företaget kommer ligga mellan ”7” och ”8”, White 

Arkitekter ansåg att intresset kommer ligga på ”8”, TM Konsult tror att intresset 

kommer vara ”9” och NCC svarade ”9–10”.  

 

Alla företag är enade om att intresset för BIM inom företaget kommer att öka med 

tiden och att det skett en exponentiell utveckling av intresset på bara tre år.  

 
4.4 Mognadsgrad för BIM inom företag 

Fråga nr 4 i intervjuformuläret bestod av tre frågor där man skulle beskriva 

mognadsgraden inom företaget gällande BIM och då rangordna dessa mellan 

mognadsgrad 1–3, (se figur 4) 
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Mognadsgrad 1:  

Pappersbaserat informationsutbyte vid eventuell visualisering med 

CAD och 2D-ritningar. 

Mognadsgrad 2: 

Hantering av 3D-miljö med kopplad data som är skapad i olika 

modeller men monteras ihop till en förenad modell. 

Mognadsgrad 3: 

Samtliga parter samarbetar i samma projektmodell innehållande 

4D, 5D och projektlivscykelinformation (som även kallas 6D). 

Figur 4. Mognadsgrader för BIM (se bilaga 1). 

 

På fråga ”A” ”Hur skulle du beskriva mognadsgraden för BIM inom ert företag idag 

(2017)?” svarade både LINK Arkitektur, TM Konsult och White Arkitekter 

mognadsgrad 2 vilket innebär hantering av 3D-miljö med kopplad data (Se bilaga 1). 

NCC var mellan mognadsgrad 2 och 3 där de arbetar mest med 3D-miljö med kopplad 

data men ett flertal projekt nyttjar även 4D, 5D och jobbar mot 6D. Dock är det inte 

säkert att man vill sträva efter att uppnå mognadsgrad 3 fullt ut enligt NCC, den biten 

av definitionen som säger att alla parter ska arbeta i samma modell.  

 

På fråga ”B” ”Hur skulle du säga att mognadsgraden var för tre år sedan?” svarade 

White Arkitekter samt TM Konsult mognadsgrad 2 medan LINK Arkitektur svarade 

mognadsgrad 1. NCC svarade att de låg mellan mognadsgrad 1 och 2.  

 

På fråga ”C” ” Hur skulle du säga att mognadsgraden förväntas vara om tre år?” svarade 

White Arkitekter samt TM Konsult mognadsgrad 2 och LINK Arkitektur mognadsgrad 

3. NCC tror att de kommer ligga på samma nivå som i dagsläget på grund av nämnd 

anledning ovan, dock mer integrerade projekt.  

 

Konsultföretagen är eniga om att i dagsläget ligger företagen i mognadsgrad 2 för BIM, 

att det skett en utveckling och att framtiden ser spännande ut. NCC arbetar redan 

mycket i mognadsgrad 3 med 4D, 5D och 6D men att hela definitionen av mognadsgrad 

3 inte lockar. NCC har haft en väldigt snabb utveckling då de endast för tre år sedan 

arbetade mellan mognadsgrad 1 och 2.  
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4.5 Kompetens och utbildning inom företagen 

Enligt bilaga 1, fråga nummer 5 skulle respektive företag säga vad för typ av utbildning 

som personalen hade inom tre olika BIM-relaterade områden som innefattar 

utbildning inom respektive mognadsgrad som nämnts ovan. LINK Arkitektur svarade 

med utbildning inom område 2 vilket innefattar hantering av 3D-miljö med kopplad 

data; ArchiCad och Solibri med möjlighet till fördjupningskurser inom dessa. LINK 

Arkitektur sa även att det finns några få som är utbildade inom 4D och 5D men var 

placerade på andra ställen i landet. Både White Arkitekter och TM Konsult svarade 

även med utbildning inom område 2, programvaran Revit där White Arkitekter även 

har vissa utsedda modellansvariga medan TM Konsult även har möjlighet för de som 

vill att utbilda sig inom NavisWorks. NCC utbildar även de sina anställda i NavisWorks 

och Solibri men även mycket viktigt att kunna hantera IFC-filer. De säger även att de 

arbetar mycket med 4D och 5D samt även strävar mot mer arbete inom 6D.  

 

Gällande kompetensutvecklingsinsatser inom företaget svarade LINK Arkitektur, TM 

Konsult och White Arkitekter att det är grundkurs som gäller i den BIM-programvara 

som företaget arbetar i. LINK Arkitektur arbetar i ArchiCad medan White Arkitekter 

och TM Konsult arbetar i Revit. White Arkitekter och LINK Arkitektur beskriver även 

intern information med tips mellan medarbetarna, möten för genomgång av specifika 

problem eller frågor samt specialister som kan hjälpa till i specifika fall som möjlighet 

till kompetensutveckling. TM Konsult berättar att de som vill kan utbilda sig inom 

NavisWorks, testa på olika programvaror för olika projekt men även ModelManagers 

som en vidare utbildning inom Revit. NCC kompetensutvecklar sin personal i 

möjligheterna med digitaliseringen och för att få en större generell förståelse för 

digitaliseringen. Även viktigt att förstå varför vissa krav finns, vilka krav som kan 

ställas på företaget och vilka krav företaget kan ställa på andra parter i projektet. Det 

är även tankesättet kring digitala processer som är viktigt att utbilda inom. Utöver 

detta utbildas även personal i de programvaror som används så som Solibri och 

NavisWorks. NCC kallar arbetssättet VDC. 

 

Det huvudsakliga syftet med dessa kompetensutvecklingsinsatser svarade TM Konsult, 

LINK Arkitektur och White Arkitektur är att kunna arbeta med de programvaror som 

används hos företagen. White Arkitektur säger även att det finns forum för att öka 
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medvetenheten gällande fördelarna med BIM. LINK Arkitektur uttrycker att det är 

viktigt att leta fördelar med programvaran för den enskilda individen för att öka 

intresset för BIM.  För NCC är det huvudsakliga syftet med kompetensutvecklingen att 

alla ska förstå innebörden av digitaliseringen, möjligheterna som finns med BIM och 

tankesättet kring digitala processer.  

 

BIM-relaterad bakgrund ser LINK Arkitektur, TM Konsult och White Arkitekter som 

fördelaktigt vid sökning av tjänst men inte nödvändigt. Båda uttrycker även att det inte 

är någon speciell kompetens de söker utöver det som är nödvändigt för att söka en 

specifik tjänst. TM Konsult svarade även att IT-kompetens är en fördelaktig kunskap 

då det är viktigt i dagens bransch. NCC anser även de att BIM-kunskap anses som en 

bra fördel för sökning som arbetsledare och som projektledare är det viktigt att ha 

förståelse för digitala verktyg och kunskap att hantera dem. Då IFC-filer kan följa med 

i anbud söks nu även anbudsingenjörer som är duktiga på digitala verktyg. 

 

Alla konsultföretag ligger på samma nivå gällande kompetenser för BIM och är eniga 

om vilket det huvudsakliga syftet är med kompetensutvecklingen. Vad för typ av 

kompetensutvecklingsinsatser som sker inom företaget är även de lika för konsulterna. 

NCC däremot är längre fram och har kompetenser inom 4D, 5D och 6D. De har även 

olika utvecklingsmöjligheter i tankesättet kring BIM och för att få en ökad förståelse 

generellt om digitaliseringen. Det huvudsakliga syftet med utbildning för NCC är att få 

en djupare förståelse för vad digitaliseringen innebär och alla de möjligheter som den 

bär med sig.  

 
4.6 Förutsättningar och hinder för BIM inom företagen  
 

På fråga nummer 6 där företagen skulle beskriva de viktigaste förutsättningarna för att 

husbyggande skulle öka inom företaget svarade LINK Arkitektur att de vill se mer 

regler och krav. Tydliga riktlinjer för hantering av modellerna så inte företagen ska 

behöva utveckla egna system. De tycker även att det bör finnas en svensk standard för 

BIM och att det är viktigt med tydliga riktlinjer vem som äger modellen i ett projekt. 

Då går inte information förlorad mellan olika parter ifall till exempel projektet 

använder sig av flera olika projektörer. White Arkitekter tycker att branschen måste 
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utvecklas och se till att följa med digitaliseringen. Både LINK Arkitektur och White 

Arkitekter anser att intresset måste öka hos kunderna, även medvetenheten för BIM 

och sätta mer krav på att BIM ska användas i projekten. Det är även viktigt att 

kunderna är villiga att betala för detta arbetssätt och att alla måste se fördelarna med 

BIM (LINK Arkitektur). LINK Arkitektur säger även att de större företagen inom 

byggsektorn redan är framme i utvecklingen medan de mindre företagen släpar efter. 

TM Konsult svarar att det är sektorn, branschen och kunderna på marknaden som är 

de viktigaste förutsättningarna för att BIM-användningen ska öka inom husbyggande. 

De lägger även till att de interna förutsättningarna redan är bra och att de har svårt att 

se att samhällskrav skulle få BIM-användningen att öka inom husbyggande för 

företaget. NCC svarar att det finns massvis med teknik men utbudet är dåligt på 

marknaden då det inte ställs några riktiga krav på att byggnader ska innehålla den nya 

tekniken. Samhället har möjligheten att driva på frågan framåt, sätta en högre nivå då 

kunder fortsätter att betala för det som byggs utan att ställa högre krav enligt NCC. 

Även en stor faktor för ökning av BIM-användning är interna eldsjälar som arbetar 

hårt för att digitalisera byggbranschen. Mindre ändringar i tidigare stadier av 

byggprocessen kan ge stora förändringar på slutresultatet. NCC säger att 

byggbranschen är lätt att ändra men det kan vara svårt att få igenom alla förändringar 

på grund av bekvämlighet. NCC menar på att nya företag som satsar på digitaliseringen 

och utvecklas snabbt kan växa och utmana de etablerade företagen och på så sätt öka 

konkurrensen på marknaden. Av dessa olika viktiga förutsättningar som företagen lyft 

fram skulle de nämna vilken som är viktigast för företaget, där både LINK Arkitektur 

samt White Arkitekter ansåg att det är intresset och medvetenhet hos kunden som är 

viktigast. Det är kunderna på marknaden som TM Konsult ser som den viktigaste 

förutsättningen för att BIM-användningen ska öka inom husbyggande. NCC anser 

även de att kunderna på marknaden är en stor faktor för att BIM-användningen ska 

öka inom företaget.  

 

De största hindren för att BIM-användningen ska öka inom husbyggande för företaget 

anser LINK Arkitektur är de samma som de viktigaste förutsättningarna för en ökning 

av BIM-användningen. White Arkitekter nämner även att den traditionella branschen 

och den långsamma utvecklingen som de största hindren för en ökning av BIM-

användningen. White Arkitekter säger även att det befintliga beståndet av byggnader 

som det inte finns en modell på är ett hinder då någon måste ta sig tid att göra en 
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modell för varje byggnad för att få in det i systemet. Bekvämlighet och brist på riktigt 

konkurrenskraft är två stora hinder för att BIM-användningen ska öka enligt NCC. För 

utan konkurrens och krav behöver inte företag utveckla sig lika snabbt i byggbranschen 

jämfört med till exempel bilindustrin, där det ställs höga krav på utveckling av 

produkterna. NCC tror även att det kommer ske en stor förändring på marknaden inom 

de närmsta åren genom digitaliseringen. Det största hindret säger LINK Arkitektur 

dock är att lyckas engagera alla medarbetare och öka förståelsen för BIM. White 

Arkitekter nämner den traditionella branschen som det största hindret som har störst 

betydelse gällande en ökning av BIM-användning inom husbyggande. TM Konsult 

håller med om att branschen är det största hindret för att användningen av BIM ska 

öka men lägger även till att kunderna på marknaden är ett hinder. NCC säger också att 

kunderna på marknaden är det största hindret. 

 

Konsultföretagen och NCC är eniga om att kunderna på marknaden är den största 

förutsättningen för att BIM-användningen ska öka inom husbyggande. NCC menar 

även på att samhället kan hjälpa till att öka kravbilden för att utveckla branschen. De 

uttrycker även interna eldsjälar som en stor faktor att driva utvecklingen för 

digitaliseringen framåt.  

 

4.7 Andel projekt som använder sig av BIM  

LINK Arkitektur, TM Konsult och White Arkitekter anser att majoriteten av alla 

projekt använder BIM idag. De har upplevt en ökning om man ser tillbaka tre år, dock 

olika stora ökningar där LINK Arkitektur i princip inte hade några projekt som 

använde BIM för tre år sedan, White Arkitekter sa lite fler projekt än hälften använde 

sig av BIM och TM Konsult svarade runt hälften av projekten hade koppling till BIM. I 

sista delen av frågan ansåg alla företagen att det kommer ske en ökning av projekt med 

användning av BIM i framtiden. LINK Arkitektur la även till att de tror på att mer 

avancerade BIM-modeller kommer att användas och i större utsträckning. NCC 

svarade att antal projekt som är BIM-relaterade är kontinuerligt, utan det är nivån på 

vad som anses vara BIM som ökar. Fokuset är inte på statistiken gällande antal projekt 

utan fokuset ligger på ökad kvalitet. 
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Konsultföretagen är eniga om att det sker en utveckling angående antal BIM relaterade 

projekt för företagen där LINK Arkitektur även la till att mer avancerade modeller 

kommer att användas i framtiden. NCC lägger mer fokuset på att utöka kvaliteten på 

BIM projekt än att öka antal projekt som berör BIM, att utöka kravet på vad som kan 

räknas till BIM-/VDC-projekt.    

 
4.8 BIM kontra hållbart byggande 

 
White Arkitekter anser att det är en tydlig koppling mellan hållbart byggande och BIM 

i en del av deras projekt. De menar att de har större möjlighet till energieffektivisering 

med hjälp av solanalys, analys av ljusförhållandena och optimering av fönsterytor på 

parametrisk nivå. NCC ser även de en tydlig koppling mellan BIM och hållbart 

byggande där BIM är betydelsefull för att uppnå dagens miljökrav. De anser även att 

BIM är en förutsättning för att klara av att bygga hållbart och ser en ökad koppling 

inom deras verksamhetsområde mellan BIM och hållbart byggande. Möjligheten till 

LCA är något som är viktigt för NCC med BIM.  

 

Företaget LINK Arkitektur tycker att det är viktigt med hållbarhetsaspekterna. De 

anser också att företagen ska dra nytta av BIM för att kunna göra 

miljöanalyser/energiberäkningar och Life cycle-beräkningar. De anser att det är viktigt 

att rita rätt för att få bra mätningar och att det blir energieffektivt. Med hjälp av BIM-

modeller kan företagen minska byggfel och på så sätt blir det mindre spill.  

 

TM Konsult säger att det är en koppling mellan BIM och hållbart byggande där 

företaget har en vision om att all nyproduktion ska följa linjen hållbart byggande. Man 

arbetar efter interna styrdokument som man jobbar efter. De förtydligar dock att det 

inte är nödvändigt med BIM för att tänka hållbart byggande. TM Konsult svarar även 

att de använder BIM för att verifiera energieffektiviteten vid projektering för att leva 

upp till de krav som finns idag på energieffektiva byggnader.  

 

Konsultföretagen och NCC anser alla att det finns en tydlig koppling mellan BIM och 

hållbart byggande. Företagen anser att BIM är nödvändigt för att uppnå dagens 

miljökrav och kan användas för att göra mängder av olika miljöberäkningar.  
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5 Diskussion 

Nedan kommer metoden och resultatet att diskuteras. 

5.1 Metoddiskussion 
 

Intervjuformuläret bestod av både öppna och direkta frågor som gav en bra helhetsbild 

av vad företagen ansåg om BIM. Samtidigt ger formuläret de svar som behövs för att 

få fram vad som utmärker kompetenser och erfarenheter som företagen besitter. 

Formuläret belyser teorin om möjligheterna med BIM och hur utvecklingen med 

digitaliseringen går. Resultatet från formuläret visade på de viktigaste 

förutsättningarna och de största hindren för en ökning av BIM-användning inom 

husbyggande vilket är viktigt för att belysa vilken del som måste utvecklas. 

5.2 Resultatdiskussion 

ICNB-projektet arbetar för att kompetensutveckla små och medelstora företag och 

offentliga aktörer för att de ska vara fortsatt konkurrenskraftiga i Europa. Syftet med 

arbetet var att undersöka kompetens och erfarenheter för BIM bland små och 

medelstora företag och tillhörande branschorganisationer i Umeå. Vid förfrågan om 

intervju nekade både Umeå Entreprenad och Arkinova. Umeå Entreprenad svarade att 

de inte använder BIM och Arkinova förklarade att de inte hade någon som kunde svara 

på intervjuformuläret. Det var endast företag som är expanderade över Sverige som 

hade möjlighet att intervjuas. LINK Arkitektur nämner att de stora företagen som 

PEAB, Skanska och NCC redan anpassat sig efter digitaliseringen och ligger i framkant 

med arbetssättet BIM och strävar efter att använda det i varje projekt. I resultatet kan 

man se att NCC är långt fram i utvecklingen och arbetar i dagsläget med 4D, 5D men 

även 6D. Jag anser att det visar tydligt på att mindre företag är längre bort i utveckling 

och har mycket kvar att lära gällande digitaliseringen.  

 

Det finns tre olika sätt att se på BIM. De företag som blivit intervjuade använder sig av 

BIM både som en modell och en process. NCC anser att BIM är den viktigaste 

förutsättningen för att kunna möta dagens miljökrav och uppnå hållbart byggande. 

 

Företagen är överens om att digitaliseringen är positiv och att arbetssättet förenklar 

och förbättrar arbetet. Sammanfattningsvis anser företagen att möjligheterna med 

BIM är många, bland annat miljöberäkningar, samordning, bra egenkontroller och 

högre kvalitet.  
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Företagen anser att ett stort hinder för att BIM-användningen ska öka är den 

traditionella byggbranschen. White Arkitekter menar att den traditionella 

byggbranschen har en långsam utvecklingskurva gällande digitaliseringen. Jag anser 

även att ett annat hinder är skillnaden i kunskap inom IT för den äldre generation och 

den yngre generation inom byggbranschen vilket är något LINK Arkitektur även lagt 

märkte till. Företagen arbetar med att utveckla sin personal för BIM, men enligt LINK 

Arkitektur har inte alla intresserade för att följa digitaliseringen.    

 

Däremot har företagen märkt att kravet och intresset för BIM ökar allt mer inom 

byggsektorn. Enligt mig är ett tydligt tecken på att intresset ökar för BIM inom 

byggbranschen är att vi som studenter utbildas att kunna använda vissa BIM-verktyg; 

Revit och Tekla Structures. Får allt fler lära sig om BIM i ett tidigt skede är den 

kunskapen redan implementerad när personen sedan kommer ut i arbetslivet. 

 

Resultatet visar på att kraven på att BIM ska användas vid olika projekt har ökat från 

både privata och offentliga beställare. Även medvetenheten om att BIM finns har ökat 

på marknaden.  Kraven kan vara allt från 3D-projekteringen för samordning mellan 

olika aktörer, energieffektivare byggnad till att ha en modell för att använda under 

förvaltningsskedet av byggprocessen. Jag tror att om kunderna får mer information 

om de möjligheter BIM erbjuder skulle det medföra ökade BIM-krav hos kunderna. 

Det skulle även leda till ett ökat intresse för BIM.  Enligt mig leder det till att kunderna 

på marknaden kommer vända sig till de företag som kan leva upp till dessa krav, men 

framförallt är intresserade av att nyttja alla de möjligheter som finns med BIM.  

 

I resultatet framgår det att alla företag intervjuade kompetensutvecklar sin personal 

inom olika BIM-programvaror. White Arkitekter och TM Konsult använder sig av Revit 

medan LINK Arkitektur använder ArchiCad. Företagen ser tidigare erfarenheter för 

dessa programvaror som en klar fördel vid nyanställning men inte som ett måste. NCC 

kompetensutvecklar sin personal med fokus på att se möjligheterna med BIM och för 

att personalen ska få en djupare förståelse. Resultatet visar ett ökat intresse för BIM 

hos dessa företag och majoriteten av alla projekt de hanterar har någon form av 

koppling till BIM, då kraven från beställarna har ökat. Sett till mognadsgraden för BIM 

inom företaget är det grad 2 som gäller för alla företagen vilket innefattar att arbeta 
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med 3D-miljö med kopplad data. Enligt mig är det en lång väg att gå innan man uppnår 

mognadsgrad 3 till fullo. Det skulle kräva att alla olika parter av ett projekt ligger i 

framkant och jobbar mot att uppnå detta, och att alla har resurser som krävs för att 

uppnå 6D. Sedan är det inte säkert att man vill uppnå till fullo mognadsgrad 3 sett till 

definitionen från intervjuformuläret (se bilaga 1, fråga 4). Att arbeta i 4D, 5D och 6D 

känns mer naturligt att sträva efter då det ger ökad kvalitet och förbättringar med 

projektet för egen räkning. Att alla parter ska samarbete i samma modell känns inte 

lika nödvändigt. Det är även något som även NCC uttrycker i resultatet.  
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6 Slutsats 

Med ökade krav om BIM på marknaden och en ökad medvetenhet för BIM hos 

kunderna, är det viktigt att de små och medelstora företagen hänger med i 

digitaliseringen för att dels fortsätta vara konkurrenskraftiga i Europa och i Sverige.  

 

Det är bostadsbrist i Sverige och företag är långt ifrån att bygga ikapp den tidigare 

bostadsbrist som funnits i flera år. Det är även problematiskt att hänga på den ökade 

populationsmängden i Sverige när det kommer till att bygga bostäder. Intresset för att 

bygga mer miljösmart och energieffektivare har ökat. Dessa krav är något som BIM 

hjälper till att förenkla och göra möjligt. Användning av BIM kan även hjälpa till att 

leverera hög kvalitativa produkter med högt kundfokus. Det kommer att leda till att 

högre krav ställs från offentliga såväl som privata beställare på att BIM ska användas 

för framtida projekt.  

 

BIM kan ses som en informationsmodell, en process eller kontroll av process. 

Företagen har olika syn på vad BIM är men beskriver det som en informationsmodell 

och ett arbetssätt. Informationen i modellen kan användas till olika kontroller och 

beräkningar vilket företagen utnyttjar i deras arbete. NCC använder begreppet VDC 

som är ett arbetssätt för att beskriva BIM.  

 

Möjligheterna med BIM är många där bättre informationshantering och simuleringar 

i tidigt skede beskrivs som viktigaste förklaringen för varför BIM ska användas. 

Resultatet visar att möjligheten till dessa simuleringar är något som företagen 

använder sig av och anser är den drivkraft som har störst betydelse för företaget. 

Förbättring av informationshanteringen sker på tre olika nivåer; internt i 

organisationen, mellan olika aktörer och informationen i byggnadsmodellen. Att 

arbete i en BIM-modell ger möjligheten till att medarbetare kan arbeta i samma modell 

samtidigt och se förändringar direkt samt bra egenkontroller. Informationen mellan 

olika aktörer i ett projekt är något som BIM förbättrar avsevärt, det neutrala filformatet 

ger möjlighet till bra samordning och kvalitetskontroller. Den information som finns i 

BIM-modellen kan användas för olika kvalitetskontroller, simuleringar och för att få 

fram mer exakt dokumentation för ett projekt. Alla delar av informationshantering 

upplevs förbättras med hjälp av BIM enligt företagen. Vilket visar klart och tydligt 
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varför BIM är viktig för byggsektorn och varför man måste hjälpa de små och 

medelstora företagen att komma igång med det.  

 

Mognadsgraden för BIM mäts genom olika nivåer för att visa hur kompatibelt ett 

företag är med BIM. Resultatet visar att företagen anser ser sig själv tillhöra 

mognadsgrad 2 medan teorin beskriver att majoriteten av alla företag ligger inom 

mognadsgrad 1. Anledning till skillnaden kan bero på att definitionen av 

mognadsgraderna i teorin kommer från en källhänvisning från 2014.  Utvecklingen går 

framåt, vilket också resultatet visar med den intresseökning som skett på tre år. 

Mognadsgrad 2 bör vara målet för alla företag att nå inom en snar framtid för att kunna 

fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden men framförallt det förbättrade 

miljöarbetet som BIM medför.  
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Bilagor 

Nedan är intervjuformuläret som använts för examensarbetet.  
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