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Sammanfattning 
 
Utvecklingen inom informationsteknologi (IT) har medfört stora förändringar i 
samhället inte minst inom bygg- och fastighetsbranschen. BIM är en digitaliserad 
modell av bygg-och förvaltningsprocessen vilket möjliggör en snabbare och effektivare 
byggproduktion. Det förekommer slöseri i byggproduktion i samband med 
materialhantering. BEAst Label är ett standardiserad kollietikett som genereras i 
affärssystemet BEAst Portal. BEAst Label  effektiviserar materialhanteringen i 
byggprocessen.  
 
Syftet med studien är att beskriva hur en BEAst Label genereras med överförd data från 
BIM till BEAst Portal, genom att uppnå interoperabilitet mellan gränssnitten, samt 
identifiera vilka effekter som följer. 
 
Denna studie är kvalitativ karaktär där BIM och BEAst Portal studeras med syfte att 
uppnå interoperabilitet.  Studien bygger på en deduktiv ansats och datainsamling har 
gjorts genom litteraturstudie och en semistrukturerad intervju. 
 
Interoperabilitetsnivån mellan BIM och BEAst Portal kan höjas från nivå 2 till 4 genom 
att erhållen data från BIM görs om till BEAst standardformat som efterfrågas i BEAst 
Portal. Interoperabilitet behöver uppnås mellan BIM och BEAst Portal för att kunna 
generera en BEAst Label med exporterad data från BIM. Interoperabilitet mellan BIM 
och BEAst Portal uppnås genom att hänsyn tas till teknisk, syntaktisk, semantisk och 
organisatorisk aspekter. I denna studie var det inte möjligt att generera en BEAst Label 
med exporterad data från BIM på grund av att import- funktionaliteten saknades i 
BEAst Portal testversion. Dataöverföring mellan BIM och BEAst Portal skulle minska 
dubbeldokumentation, ge en korrekt dataspridning och bidra till att data inte går 
förlorad eftersom samma information inte behöver skrivas in två gånger. Det skulle 
bidra till en effektivare logistik.  
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Abstract 

The development in information technology (IT) has caused major changes in society 
not least in the construction and real estate industry. BIM is a digitized model of 
construction and management process which contributes to more efficient construction 
production. Wastes in material management occurs in construction. BEAst Label is a 
standard package label. BEAst Label streamline material handling.  
 
The aim of the study is to describe how a BEAst Label is generated with transmitted data 
from BIM to BEAst Portal by achieving interoperability between the interfaces and 
identifying the effect that follows.  
 
This study is qualitative where BIM and BEAst Portal are studied in order to achieve 
interoperability.  The study is built upon an abductive research approach and the data 
collected through literature study and a semi-structured interview.   
The level of interoperability between BIM and BEAst Portal can be increased from level 
2 to 4 by obtaining BIM data to BEAst standard format requested by BEAst Portal. 
Interoperability needs to be achieved between BIM and BEAst Portal in order to 
generate a BEAst Label with exported data from BIM. Interoperability between BIM and 
BEAst Portal is achieved by considering technical, syntactic, semantic and 
organizational aspects. In this study, it was not possible to generate a BEAst Label with 
exported data from BIM because of a lack of import functionality in the BEAst Portal 
trail. Interoperability would reduce documentation duplication, provide correct data 
sharing and make sure that data does not get lost because the same information does 
not need to be typed in twice. This would contribute to more efficient logistic 

 
Key-words 
Interoperability, BIM, BEAst Portal, XML 



 
 
 

Förord 
Detta examensarbete har utförts under 2017 på fallföretaget Tyréns i Stockholm.  
Examensarbetet omfattar 15 HP och är ett slutmoment för Magisterprogrammet 
tillämpad logistik vid Kungliga Tekniska Högskolan.  Det är många som förtjänar 
ett stort tack för det stöd och den hjälp som erhållits under färdigställandet av detta 
examensarbete. 
 
Först och främst vill vi tacka våra handledare Linus Malm, Tyréns, och Jannicke 
Baalsrud Hauge, KTH,  som givit oss värdefull och konstruktiv kritik. Vi vill även 
tacka Elin Kågas-Ramström, Victor Cabezas, Ali Rezaie, Camilla Einarsson och Per 
Bjälnes för all hjälp och stöd de givit. 
 
Vi vill även rikta ett stort tack till familj och vänner som alltid funnits tillgänglig och 
visat sitt stöd genom hela examensarbetet. 
 
 
Stockholm, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
 

Innehållsförteckning 

	
	

1 Inledning .......................................................................................................................... 1	

1.1 Bakgrund................................................................................................................... 1	

1.2 Problemformulering ................................................................................................. 2	

1.3 Forskningsfrågor...................................................................................................... 2	

1.4 Avgränsning ............................................................................................................. 3	

2  Metod .............................................................................................................................. 4	

2.1 Ansats ....................................................................................................................... 4	

2.2 Tillvägagångssätt ..................................................................................................... 4	

2.3 Beslut om val av tillvägagång ................................................................................. 5	

2.4 Datainsamlingsmetoder .......................................................................................... 6	

2.5 Kvalitetskriterier ....................................................................................................... 8	

3 Teoretisk Referensram, Standarder och Verktyg ........................................................ 9	

3.1 BEAst ........................................................................................................................ 9	

3.2 BIM ........................................................................................................................... 12	

3.3 Interoperabilitet ...................................................................................................... 16	

3.4 Electronic Data Interchange .................................................................................. 18	

4 Nulägesbeskrivning ...................................................................................................... 20	

4.1 BEAst Portal på Ebbapark ..................................................................................... 20	

4.2 BIM på Ebbepark .................................................................................................... 20	

5 Genomförande .............................................................................................................. 24	

5.1 Generering av BEAst Label ................................................................................... 24	

5.2 BEAst Label datans ursprung i BEAst Portal ...................................................... 26	

5.3 Komplettering av data i BIM .................................................................................. 26	

5.4 Modellering av ett hus i Revit ............................................................................... 26	

5.5 Exportering av data från BIM ................................................................................ 27	

5.6 Transformering av exporterad data till BEAst standard .................................... 27	

5.7 Import av data i BEAst Portal/Generering av BEAst Label ................................ 28	

6 Resultat .......................................................................................................................... 29	

6.1 Genererad BEAst Label ......................................................................................... 29	

6.2 BEAst Label datans ursprung i BEAst Portal ...................................................... 30	

6.3 Datakontroll ............................................................................................................ 32	

6.4 Modellerat hus i Revit ............................................................................................ 33	



 
 

6.5 Exportering av data från BIM ................................................................................ 33	

6.5 Transformering av exporterad data till BEAst standard .................................... 35	

6.7 Effekten av dataöverföring .................................................................................... 36	

7 Analys ............................................................................................................................ 39	

7.1 BEAst Supply Material och BEAst Portal ............................................................ 39	

7.2 Interoperabilitet ...................................................................................................... 40	

7.3 Ytterligare steg för generering av BEAst Label från BIM-data .......................... 42	

7.4 Studiens användningsområden ............................................................................ 43	

8 Slutsats .......................................................................................................................... 45	

9 Framtida arbete ............................................................................................................. 47	

Referenslista .................................................................................................................... 49	

Bilagor ................................................................................................................................. 1	

Bilaga 1: Intervjufrågor .................................................................................................. 1	

Bilaga 2: Lathund för generering av BEAst Label i BEAst Portal .............................. 2	

Bilaga 3: Order BEAst Supply Material ........................................................................ 5	

Bilaga 4: Genererad XML-fil på BEAst standard-format för ett fönster .................... 9	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

1 Inledning 
Detta kapitel inleds med en bakgrund av studien samt en kort problembeskrivning 
för att studera betydelsen av interoperabilitet följt av syftet, frågeställningar och 
avgränsningar  

1.1 Bakgrund 
Utvecklingen inom informationsteknologi (IT) har medfört stora förändringar i 
samhället inte minst inom bygg- och fastighetsbranschen. Utvecklingen har medfört 
effektivisering av verksamheten med en möjlighet till gemensam information om 
byggnadsverk samt ingående material och varor som är tillgängliga under hela dess 
livscykel (Wikforss, 2003). 
  
Byggprojektering går alltmer mot IT- baserade metoder.  Building Information 
Model, BIM, är en erkänd teknik som används av arkitekter, tekniker och 
konstruktörer.  En BIM är en digitaliserad process av hela bygg- och 
förvaltningsprocessen vilket möjliggör att byggprocessen blir snabbare och 
effektivare. I  projekteringsfasen- och byggfasen saknas en full integrering av BIM 
med andra teknologier, vilket betyder att BIM kan utvecklas. I projekteringsfasen 
kan till exempel information om materialspårning, RFID och GPS, integreras för att 
dra nyttan av Supply Chain Management. I Byggfasen kan integrering göras mot 
teknik som visar visuell information på arbetsplatsen för att göra BIM effektivare 
genom att identifiera relaterade arbetsuppgifter i byggprocesssen (Xiangyu & Heap-
Yih, 2015).  
 
Flera rapporter som exempelvis “slöseri inom byggprojekt” av Josephson och 
Saukkoriipi (2005) och ”Byggarbetsplatsens materialflödeskostnader” av Jarnbring 
(1994) visar att det finns förbättrings-och effektiviseringsmöjligheter i 
byggbranschen. Enligt Josephson och Saukkoriipi (2005) förekommer slöseri i 
byggproduktion som ett resultat av materialhantering.  BEAst Label är en 
standardiserad kollietikett som genereras i affärssystemet BEAst Portal. BEAst Label  
effektiviserar materialhanteringen i byggprocessen (BEAst, 2016). 
 
Fallstudie 
Sedan 2011 har ett utvecklingsprojekt av ett äldre industriområde pågått till en 
öppen tillgänglig stadsdel kallad Ebbepark, se figur 1.1. Området är beläget mellan 
Linköpings centrum, Linköpings universitetet och Science Park Mjärdevi. Ebbepark 
är en tillväxtmiljö för affärsidéer, innovationer, företagande, service och bostäder 
(Ebbepark, u.å). Beställaren av projektet ger möjligheten att prova på nya tekniska 
lösningar och tjänster som BIM och BEAst Portal för att flytta utvecklingen av 
hållbar stadsbyggnad framåt. 
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Figur 1.1: Illustationsbild över stadsdelen Ebbepark 

 

1.2 Problemformulering 
Ett problem med att inte kunna dela data mellan gränssnitt kan leda till att 
ofullständig eller felaktig data delas över organisation  (Osborne et al., 2017; 
Binobaid & Almeziny, 2016). Genom att uppnå interoperabilitet möjliggörs 
framförallt återanvändning av befintlig data från BIM till BEAst Portal för att 
undvika manuell registrering av samma data två gånger. Denna dataöverföringen 
skulle gynna byggbranschen där båda systemen används. Det finns ett behov av att 
förbättra dataspridning mellan olika verksamheter. Genom att integrera olika 
tekniska system skapas en ny kraftfull metod för att underlätta hanteringen av 
affärsprocesser (Harmon, 2007). Därmed finns ett intresse att utforska möjligheten 
av en dataöverföring mellan gränssnitten i affärsprocesser. 
 
I projektet Ebbepark används BIM och det finns ett intresse för att börja använda 
BEAst Portal. Innan BEAst Portal implementeras i projektet önskas  
möjligheten till dataöverföring från BIM till BEAst Portal studeras. Det slutliga målet 
är att generera en BEAst Label i BEAst Portal med data överförd från BIM. 

1.3 Forskningsfrågor 
Syftet med studien är att beskriva hur en BEAst Label genereras med överförd data 
från BIM till BEAst Portal, genom att uppnå interoperabilitet mellan gränssnitten, 
samt identifiera vilka effekter som följer. 
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1.3.1 Frågeställning 
 

1. Hur höjs interoperabilitetsnivån mellan BIM och BEAst Portal? 
2. Hur kan exporterad data från BIM användas för att generera en BEAst Label? 
3. Vilka effekter som följer av dataöverföring mellan BIM och BEAst Portal ur ett 

logistiskt perspektiv? 

1.4 Avgränsning 
Studien avgränsas till data som rör BEAst Label och det som krävs för att möjliggöra 
dataöverföring från BIM till BEAst Portal. Examensarbetet sträcker sig till tio veckor, 
därmed görs avgränsningen för att studien ska vara av lämplig omfattningen. 
 
Examensarbetet avgränsas till användning av BIM-verktyget Autodesk Revit 2016, 
hädanefter kallad Revit. Arbetet har avgränsats till att undersöka hur en 
dataöverföring kan göras mellan de olika systemen, vilket betyder att ingen djupare 
kontroll av användandet av systemen har gjorts.  
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2  Metod 
Detta kapitel inleds med studiens ansats och en beskrivning av examensarbetet.  
Studiens tillvägagångssätt  och val av datainsamlingsmetod beskrivs därefter. 
Kapitlet avslutas med kvalitetskriterier. 

2.1 Ansats 
Denna studie är av kvalitativ karaktär där BIM och BEAst Portal studeras med syfte 
att uppnå interoperabilitet. Detta för att möjliggöra återanvändning av befintlig data 
i BIM till BEAst Portal.   
  
I studien har en deduktiv ansats använts. Enligt Olsson och Sörensen (2007) beskrivs 
detta som utgång från teori för att sedan gå vidare och samla in data genom empirisk 
undersökning. En risk med den deduktiva ansatsen är enligt Patel och Davidson 
(2003) att forskaren kan påverkas av tidigare forskning vilket kan orsaka att nya 
upptäckter inte görs. För att minska denna risk har insamlandet av sekundärdata 
uppmärksammats noggrant genom att vara tillgänglig för ny information som 
uppkommer. 

2.2 Tillvägagångssätt   
Tillvägagångssättet för examensarbetet och dess moment numreras från 1-18 vilket 
illustreras i figur 2.1. Arbetet bryts ner i mindre beståndsdelar för att åskådliggöra 
vad som krävdes för att nå det uppsatta målet, syftet med examensarbetet. 
  
Arbetet delades upp i två oberoende utredningar, där resultatet från den vänstra 
grenen ska ligga till grund för att svara på frågeställning ett och två. Resultatet från 
den andra grenen, den högra, ligger till grund för att svara på frågeställning tre. 
 
I första steget utfördes en litteraturstudie som gjordes enligt beskrivning under 
rubriken “2.3.1 Litteraturstudie”. Litteraturstudie görs i båda grenarna där även en 
sammanställning av teori utförs. De sammanställda teorierna är det som utgör den 
teoretiska referensramen.  
 
I den vänstra grenen gjordes sedan en nulägesbeskrivning som beskriver hur BIM 
och BEAst Portal användes i projektet Ebbepark. 
 
Genom användning av nulägesbeskrivningen, sammanställningen av teori och den 
information som fås från genererade av en BEAst Labeln har en kartläggning  gjort 
av BEAst Label datans ursprung i BEAst Portal. Genererande av BEAst Label skedde 
i en testverion då BEAst Portal var under utveckling. BEAst Label genereras i BEAst 
Portal hos leverantören. Det sker efter ett antal steg som börjar hos beställaren och 
fortsätter med steg hos leverantören tills det att BEAst Label genereras.  
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Genereringen av BEAst Label och dess tillvägagångssätt noterats och en kartläggning 
av BEAst Label datans ursprung, se tabell 6.2, innebar en identifiering av vart, i 
vilket steg av genereringen av BEAst Label, datan infördes i BEAst Portal. 
 
Därefter kontrollerades om data som krävs för att generera en BEAst Label fanns 
tillgänglig i BIM. Därefter, vid behov, gjordes en komplettering av data. Nästa steg 
var att exportera datan från BIM och sedan transformera den till ett format som 
BEAst Portal klarar. Därefter skedde en import av denna datan till BEAst Portal och 
en BEAst Label genererades.  
  
Slutligen sammanställdes resultaten från varje moment som sedan analyserades och 
en slutsats fattades. 
 

 
Figur 2.1: illustrerar tillvägagångssättet för examensarbetet 

 
2.3 Beslut om val av tillvägagång 
Under examensarbetets gång krävdes flertalet beslut om val av tillvägagång, då satta 
mål kan uppnås på flera sätt. I denna sektion beskrivs val som uppkom i 
examensarbetet samt hur beslut kring dessa val fattades. 
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2.3.1 Egen modell istället för Ebbepark-modellen 
När dataöverföring mellan BIM och BEAst Portal provades användes en egen 
modellerad modell där parametrar skapades för den data som behövde existera i 
objekten i BIM för att en BEAst Label skulle kunna genereras, enligt kravställning på 
disciplinerna involverade i projektet Ebbepark, från BIM. 
 
Anledningen till att modellering utfördes var för att skala ner och enbart ha sökt data 
i modell. Ebbepark modellen är komplex med flera fastigheter med olika 
specifikation och mycket data. Användning av en simplare modell under arbetet 
uppfyller funktionen för att nå samma ändamål, att uppnå interoperabilitet för att 
kunna föra över data mellan BIM och BEAst Portal. 

2.3.2 Revit som BIM-verktyg 
Valet av vilket BIM-verktyg som användes begränsades först till verktygen som 
användes i projektet Ebbepark, se tabell 4.2. Därefter begränsades valet ytterligare 
en gång baserat på tillgänglighet av verktygen. Navisworks och Revit var verktygen 
som fanns tillgängliga. I Navisworks gick det inte att skapa nya parametrar i objekt 
som krävdes i arbetet utan att hämta hem en add on, en tilläggsfunktion. I 
tilläggsfunktionen skapas inte parametrarna direkt i BIM, utan i en extern databas, 
vilket inte önskas. Därav valdes Revit att användas. Revit har de funktioner som 
krävdes för genomförandet och är kompatibelt med formaten som disciplinerna 
skickade sina modeller i, se tabell 4.3. Revit fanns tillgänglig i version 2016 och 2017. 
Eftersom att Revit 2016 användes i projektet Ebbepark användes versionen vid 
utförande av examensarbetet. 

2.3.3 Excel som transformations verktyg 
Vid transformering fanns ett flertal olika verktyg som kunde uppnå det resultat som 
ficks vid användandet av Excel. Anledningen till att Excel valdes att användas var för 
att det är ett program som många har använt någon gång och som många har tillgång 
till. Det innebär att vana inte behöver skapas i ett nytt program och att befintlig 
kunskap till viss del kan användas. Ett nytt program behöver inte läras från grunden.  

2.4 Datainsamlingsmetoder 
Litteraturstudie och en intervju användes som datainsamlingsmetoder för att 
besvara frågeställningarna i denna studie.   

2.4.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien utgörs främst av vetenskapliga artiklar som hittades på Scopus. 
Scopus användes som sökmotor på grund av dess validitet.  Sökblocket som 
användes är enligt tabell 2.1. Orden i sökblocket valdes för att kunna svara på 
studiens syfte utifrån examensarbetets frågeställningar.  Böcker och andra relevanta 
dokument, som manual för BEAst Label, användes även. 
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Tabell 2.1: Sökblock för Scopus 

1 2 3 4 5 6 

Information 
transfer* 

interface supply 
chain 

Standard* Interopera
bility  

bim 

Information 
exchang* 

system project XML Levels of 
Informatio
n Systems 
Interopera
bility  

building 
informatio
n modeling 

Information 
integrat* 

program organizatio
n 

EDI  Interopera
bility 
Levels 

 

Data transfer* app enterprise     

Data exchang* applicatio
n 

      

Data integrat* Business 
Systems 

      

System 
integration 

        

 

2.4.2 Intervju 
Intervjuer är en kvalitativ metod som kan genomföras genom digital form eller 
genom en direkt kontakt med respondent på plats (Bryman, 2011). Kvalitativ intervju 
har till syfte att utforska och identifiera den intervjuades uppfattning om något 
fenomen (Patel & Davidson, 2003). I denna studie har en intervju genomförts genom 
skype.  
 
Intervjun, se figur 2.1,  har genomförts med Skype med en ansvarig i Ebbepark.  
Intervjun som genomförts är av en semi-strukturerad metod vilket enligt Denscombe 
(2016) är en intervjumetod som inleds med öppna frågor som successivt blir mer 
avsmalnande och detaljerade. Intervjun inleddes med frågor om orsaken till 
införande av dataöverföring mellan BIM och BEAst Portal för att sedan ta reda på 
varför interoperabilitet inte har uppnåtts tidigare. Intervjun avslutas med att fråga 
den intervjuade om vad denne tror att effekterna av att uppnå interoperabilitet blir. 
Intervjufrågorna har framtagits efter en litteraturstudie där anledning till, problem 
och effekter av införandet av interoperabilitet har studerats.  Semi-strukturerad 
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metod har valts för att åstadkomma ett mer naturligt samtal gällande ämnet. Under 
intervjun talade de intervjuade fritt om intervjufrågor som ställdes, se bilaga 1. 
  
Intervjufrågorna har mailats över till de intervjuade en vecka i förväg för att ha  
möjligheten till att ställa frågor via telefon eller per mail för att säkerställa korrekt 
tolkning av undersökningen. 

2.5 Kvalitetskriterier 
För att tillföra ett vetenskapligt värde och därmed en kvalitetssäkring i studier ska 
reliabiliteten och validiteten diskuteras (Ejvegård, 2003). 

2.5.1 Reliabiliteten 
En risk med att utföra intervju på plats är att forskarens kroppsspråk och tonläge vid 
uttalandet av intervjufrågor kan påverka respondentens svar och därmed resultatet 
(Remenyi et al., 1998). Genom att intervjun hölls via Skype fanns det i detta fall 
ingen risk för att påverka respondentens svar genom kroppsspråk och därmed 
resultatet. Tonläget kan påverka respondentens svar vid en Skype intervju, dock kan 
risken reduceras genom att vara medveten om det under intervjun.   
 
På grund av att vald intervjumetod var semi-strukturerad innebar det att 
återskapandet av data kan vara svår om bristfälliga anteckningar har förts gällandes 
följdfrågor. Detta kan förmildras genom att anteckna de följdfrågor som ställs.  
 
I samband med utförandet av denna studie har en testversion av BEAst Portal 
använts. Vid upprepning av studien kan avsnitten ”5 Genomförande” och ”6 
Resultat” påverkas genom att resultatet från dessa avsnitt kan ändras om BEAst 
Portal testversion förändras.  

2.5.2 Validitet 
Den intervjuade personens tro gällande effekten av interoperabilitet baseras på 
erfarenheter och kunskap inom ämnet. Detta kan ha påverkat resultatet i denna 
studie genom mängden information som erhålls och informationens trovärdighet. 
 
Interoperabilitet i denna studie har uppnått genom framtagning av en metod, se 
figur 2.1, och användning av ett BIM-program, Revit 2016. Detta sänker studiens 
mätbarhet eftersom ingen jämförelse kan göras med andra metoder och andra BIM-
program där interoperabilitet uppnås. En jämförelse kan inte göras eftersom inga 
tidigare studier har gjorts för interoperabilitet mellan BIM och BEAst.  
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3 Teoretisk Referensram, Standarder och Verktyg 
Detta kapitel inleds med teorier om BEAst och BIM. Avslutningsvis beskrivs 
interoperabilitet och EDI. Detta kapitel kommer vara till hjälp för att analysera 
genomförandet och komma fram till en slutsats. 
 
Tabell 3.1 illustrerar varje sektions, 3.1-3.4, relevans till studiens forskningsfrågor. 
Varje sektion kopplas samman med moment i figur 2.1 tillvägagångsätt.  
Sektion Forskningsfrågor Moment 
3.1 BEAst 1, 2, 3 4, 6 
3.2 BIM 1, 2, 3 4, 6  
3.3 Interoperabilitet 1, 2, 3 6, 7 
3.4 Electronic Data 
Interchange 

1, 2 4, 6 

3.1 BEAst 
Informationen som presenteras i detta avsnitt är sammanfattade från BEAst.se. I 
denna sektion har inga vetenskapliga artiklar hittats inom ämnet. Det kan bero på 
att BEAst var, vid skrivandet av examensarbetet, en relativt ny affärsstandard och 
att det därmed inte hunnits publiceras något vetenskapligt om det.   
 
Bygg- och fastighetsbranschens Elektroniska Affärsstandard, även förkortad som 
BEAst, är en organisationen startade från branschens olika delar, entreprenörer 
leverantörer och transportörer, för samverkan i ett gemensamt nätverk. Syftet med 
nätverket är att att utveckla elektroniska affärsstandarder inom branschen. I 
Organisationen fanns över 100 medlemmar som bestod av byggföretagen, 
leverantörer, transportbolag.  (BEAst, 2017a).  
 
Varuleveranser till byggarbetsplatsen har kartlagts, vilket resulterade i utvecklandet 
av BEAst Supply Material (BEAst, 2017b) 

3.1.1 BEAst Supply Material 
Standarden BEAst Supply Material, se figur 3.1, består av en processbeskrivning som 
visar de olika delprocesserna och informationsflödet mellan inblandade parter och 
en serie av standardmeddelanden utvecklad och anpassad för varuförsörjning till 
byggarbetsplatsen.  Tidigt i byggprocessen kan entreprenören genom Supply 
Material överlämna en leveransplan meddelande till leverantörer med information 
på vilket material som behövs, när de ska vara på plats och om det ska sampackas 
exempelvis per lägenhet eller våning. Planen förändras över tid i samband med att 
mer information tillkommer i byggprocessen, exempelvis fastställda tidpunkter för 
leverans. När leverantören erhållit leveransplanen ska de bekräftas (BEAst, u.å). 
 
Nästa steg är att skapa ett behov enligt standarden Order BEAst Supply Material, se 
bilaga 3. Behovet som skapas är för att tillhandahålla avrop, dvs order baserat på 
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avtal för specificerat material. Avrops meddelande kommer som ett nästa steg, vilket 
innebär att entreprenören informerar om exakta ordrar och leveranser. I avropet 
finns en viss del av uppgifternas som ska finnas på BEAst Label. BEAst Label 
förklaras i avsnitt 3.13.  Leverantören accepterar avropet eller rapporterar eventuella 
avvikelser (BEAst, u.å).  
 
Leverantören bekräftar vad som är utlastat på väg till entreprenören. Det kopplas 
samman med avropet i entreprenörens system vilket ger underlag för effektiv 
godsmottagning. När godset är är på väg till entreprenören skickar åkeriet en 
avisering om slutlig leveransbesked. Slutligen skickas en elektroniskt faktura genom 
BEAst invoice (BEAst, u.å). 
 

 
Figur 3.1: Process över användandet av BEAst Supply Material (BEAst, u.å) 

3.1.2 BEAst Portal 
BEAst Portal kan användas i samband med BEAst Supply Material. Det finns 
manuell och integrerad användare i BEAst Portal. Verksamheter som inte utvecklar 
sina egna affärssystem i BEAst standard kan använda BEAst Portals web-gränssnitt. 
De kallas då för manuella användare. Integrerade användare verksamheter som 
utvecklar sina system i BEAst standard. Integrerade och manuella användare kan 
kommunicera via BEAst Portal oavsett användartyp (BEAst, 2017c).   

3.1.3 BEAst Label 
BEAst Label är en standardiserad kollietikett. BEAst Label är i första hand avsedd för 
märkning av gods och material inom byggbranschen i syfte att effektivisera den 
interna logistiken på en byggarbetsplats. Märkning med BEAst Label är avsedd att 
användas både nationellt och internationellt. BEAst Label bör användas tillsammans 
med transportetikett STE/STILL (Standardiserat Transportetikett/Standard 
International Logistic Label) då informationen i dessa kompletterar varandra. BEAst 
Label stöder interna materialflödet på byggarbetsplatsen medan  transportetikett 
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STE/STLL stödjer externa transportflödet, det vill säga materialflödet fram till 
byggarbetsplatsen (BEAst, 2016).  
 
En förutsättning för märkningen av gods och material enligt BEAst standarden är att 
entreprenören skickar avrops meddelanden enligt standard kallad BEAst Supply 
Material för att leverantören ska få tillgång till de data som krävs för märkning. När 
etiketten ska skapas hämtas data från innehållet i avrops meddelandet (BEAst, 
2016).  Tabell 3.2 fastställs vilken data som krävs för att generera en fullständig 
BEAst Label (BEAst, 2016).  
 
Tabell 3.2: illustrerar nödvändig data för generering av en fullständig BEAst Label.  

Datatyp Data 

Leverantör/Entreprenör Underleverantörens namn 

 Leverantörsnamn 

 Adress till leverantör 

 Leverantörs postadress 

 Telefonnummer till leverantör 

 Underentreprenörens namn 

 Entreprenörens namn 

Geografisk data Område för leverans, till exempel kvarter 

 Leveransadress 

 Postadress för leverans 

 Lossningsplats 

 Trappa 

 Våning 

 Hus 

 Lägenhetsnummer 

 Rum 

 Position 

 Geografiska koordinater för slutdestination 
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Produktdata Bäst före datum 

 Vikt på försändelse 

 Förvaringstemperatur 

 Produktbeskrivning 

 Kvantitet 

Övrig data Ordernummer 

 Projektnummer 

 Paketkod 

 Telefonnummer till slutdestination 

3.2 BIM 
I sektionen nedan har information sammanfattats från en utredning gjort av 
Sveriges Kommuner och Landsting, utredningen erhölls av handledare på Tyréns. 
Sökning av artiklar har gjorts genom databasen scopus där kolum 6 och 3 i  
sökblocket, se tabell 2.1, använts. Sökningen gav 1 artikel vilket har använts i teorin 
nedan.  Sökning av artiklar har gjorts även utan sökblock. I samband med sökning 
utan sökblock hard ord som “Building Information Modeling Challenges” Building 
Information Modeling Benefits” användts.  
 
BIM står för Building Information Model som på svenska översätts till 
Byggnadsinformationsmodellering. En BIM är en digitaliserad modell av hela bygg- 
och förvaltningsprocessen. BIM kan även stå för Building Information Modeling eller 
Building Information Management. Building Information Modelling avser processen 
för att skapa BIM medan Building Information Mangement innebär hantering, 
lagring, uppdatering och kommunicerande av BIM-data (Sveriges Kommuner och 
Landsting 2017; Poirier et al., 2015). 
 
Vid användning av Building Information Modelling skapas tredimensionella 
modeller av det som avses byggas. Därefter skapas ritningar och dokument som 
behövs för projekteringen ur modellerna. Verktygen som används vid modellering är 
objektbaserade CAD-program. I CAD-modellen skapas relationer mellan objekt. Det 
innebär att vid införande av en dörr görs automatiskt ett hål i väggen där den införs. 
Flyttas dörren följer hålet automatiskt med och om hela väggen flyttas följer dörren 
med  (Sveriges Kommuner och Landsting 2017). 
 
Objektorienterad CAD innebär att byggnadsdelar och funktioner representeras av 
objekt. Dessa objekt består av grafiska element såväl som parametriska. Det grafiska 
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tillåter visualisering medan det parametriska är information om objektet så som 
mått, isoleringsförmåga, vikt, material och klassifikation. Viss parametrisk 
information påverkar det grafiska, exempelvis mått och material. Detta arbetssätt 
säkerställer en kontinuitet mellan olika representationer då samma objekt är 
genomgående alla plan och sektioner som automatiskt uppdateras. På grund av det 
objektsorienterade arbetssättet kan även mängdning, bestämmande av mängd 
material, göras ur informationen från den tredimensionella representation.   
 
Den så kallade BIM-trappan, se figur 3.2, beskriver olika mognadsnivåer för BIM-
implementering. Varje nytt steg innefattar de föregående stegen. På nivån innan 
BIM-trappan hamnar traditionella ritningar. I första steget, nivå 0, används de första 
CAD-systemen där ritningar görs tvådimensionellt kompletterat med färg och lager. 
Informationsdelning sker på pappersformat eller med e-post. På nivå 1 används en 
enklare objektbaserad CAD med enklare tredimensionell representation där objekten 
ansätts viss data. I detta steg används exporter och importer för att dela 
informationen, vilket ibland även sker med samordningssystem. I det tredje steget, 
nivå 2, är all information och verktyg för olika processer tillgängliga och 
återkopplade mellan alla delar, all information och handlingar hämtas från samma 
modell. Även förvaltning hör till nivå 2, där BIM används genom hela byggnadens 
livslängd. Nivå 3 handlar om att göra det enklare att föra över information mellan 
olika system genom integrering. Nationell standard, neutral data och neutralt 
filformat underlättar vid integrering (Sveriges Kommuner och Landsting 2017).  
 

 
Figur 3.2: BIM-trappan, illustrerar mognadsnivåer för BIM-implementering (Egengjord 

bild fritt efter Sveriges Kommuner och Landsting 2017) 
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3.2.1 Användningsområden 
BIM har flera olika användningsområden. Tillämpningar kan göras inom olika 
discipliner, till exempel VVS där en modellering av rör för byggnaden kan 
produceras. Visualisering kan göras genom 3D-renderade modeller som enligt Azhar 
(2011) kan göras “in-house”, enkelt och utan större möda. Brandkår och andra 
myndigheter kan använda modeller för granskning av olika föreskrifter. BIM-
program kan ha inbyggd funktion för kostnadsestimering. Material kvantiteter 
hämtas och uppdateras automatiskt. BIM kan nyttjas vid konstruktions 
sekvensering. Materialförsörjning kan styras genom koordinering av material order, 
tillverkning och leverans schema för alla komponenter i bygget. Konflikter, 
störningar och kollisioner kan detekteras i BIM. Eftersom att modeller är skapade på 
sådant vis att de kan skalas upp i en 3D-modell kan systemen i modellen automatiskt 
kontrolleras. Ett exempel är att rör inte korsar järnbalkar, ventilation eller väggar. 
Enligt Azhar (2011) kan BIM enkelt anpassas för att grafiskt illustrera potentiella 
misslyckanden, läckor, evakuationsplaner etcetera. Senare kan modellen även 
användas vid förvaltningen där renovering, rumsplanering och underhåll kan 
planeras (Azhar, 2011).     
 
Ambitioner som finns för utveckling av BIM är bland annat (Sveriges Kommuner och 
Landsting 2017): 
 
● Energianalyser 
● Ljusstudier 
● Simulering av system 
● Klimatsimulering 
● Solstudier 
● Simulering av människor och trafik 
● Tidplaner 
● Logistik 
● Datastrukturer och informationsnivåer inför leverans till förvaltning  

3.2.2 Fördelar 
Den huvudsakliga fördelen med BIM är en precis geometrisk representation av 
byggnadens delar i en integrerad datamiljö. Denna fördel leder bland annat till 
snabbare och effektivare processer då data kan delas enklare, ansättas värde och 
återanvändas (Poirier et al., 2015; Azhar, 2011) . Designarbetet kan förbättras genom 
att olika design alternativ kan prövas extensivt genom analyser, simuleringar och 
prestandatest och benchmarking som möjliggör förbättrade och innovativa 
lösningar. Miljömässig data blir lättare att förutspå och förståelse för kostnad för 
hela livscykeln ökar. Produktions kvaliteten blir bättre då tillgängligheten av 
dokumentation är flexibel. Digital produktdata kan användas i processer nedströms 
och användas vid tillverkning och hopsättning av strukturella system. Kundservicen 
blir bättre i form av att förståelsen av förslag ökar med hjälp utav visualiseringen. 
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Data om behov, design, konstruktion och drift kan användas vid förvaltning (Azhar, 
2011). 
 
Efter en sammanställning av data från 32 olika projekt har följande fördelar med 
BIM rapporterats (Azhar 2011): 
 
● Upp till 40% reducering av icke budgeterade förändringar 
● Uppskattning av kostnad på en noggrannhet inom 3% 
● Upp till 80% reduktion i generering av kostnadsuppskattning 
● In sparande på upp till 10% av kontraktets värde genom kollisionskontroller 

och upp till 7% reduktion sett till projekttid.      

3.2.3 Autodesk Revit 2016 
Autodesk Revit 2016 är ett program som används i BIM för att rita upp 3D modeller. 
Programmet är framtaget för arkitekter och byggnadsingenjörer med olika 
applikationer anpassat beroende på vad som ska projekteras.  
 
Revit Architecture - En applikation anpassad främst för arkitekter  
 
Revit Structure - En applikation anpassad främst för konstruktörer   
 
Revit MEP - En applikation anpassad för el- och VVS-projektörer 
 
I Revit kan flera deltagare, arkitekter, konstruktörer och installatörer arbeta med 
samma projekt samtidigt på en centralt delad modell. Genom användning av en 
gemensam plattform kan deltagande se förändringar i modellen genom att databasen 
uppdateras automatiskt.  I Revit kan exporter göras i bland annat IFC, gbXML och 
Microsoft Excel (Autodesk, u.å, A). Programmet stödjs  
av operativsystemen Microsoft® Windows® samt Mac® OS X® och dess olika 
versioner  (Autodesk, u.å, C) 
 
Programmet är objektsbaserat, vilket betyder att en BIM skapas utifrån objekt. 
Objekten representerar olika delar av byggnaden som exempelvis fönster, dörrar, 
vägg och tak. Objekten kan lagra mängder data, till exempel data om material, yta 
och mängd (Howell & Batcheler 2005).  Liknande objekt som grupperas kallas 
familjer. En byggnadsmodell kan ha fönster från olika familjer, exempelvis utgör 
fasta fönster en familj och öppningsbara fönster en annan familj.  
 
Information i objekt kan kompletteras med projektparametrar. I en parameter anges 
data om ett objektet, exempelvis anger parametern material en dörrs materialtyp. 
Projekt Parametrar är specifika för ett projektfil. Informationen som lagras i projekt 
parametrar kan inte delas med andra projekt (Autodesk, u.å, B) 
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3.3 Interoperabilitet 
Informationen som presenteras i detta avsnitt är extraherade och sammanfattade 
från flera interoperabilitets- och Levels of Information Systems Interoperability 
(LISI) relaterade artiklar.  Sökning har gjort i databasen Scopus där kolum 1 och 5 
i  sökblocket, se tabell 2.1, använts. Sökningen gav 13 artiklar varav 3st har 
använts för dess relevans inom ämnet. Begränsningen i att fler artiklar inte har 
använts från sökningen beror på avsaknad av fulltext eller irrelevans. I denna 
sektion har även sökning av artiklar gjorts utan sökblock i Scopus. I samband med 
sökning utan sökblock har ord som “ Interoperability Maturity Model (ISIMM)”  
“Interoperable Healthcare” och “interoperability on healthcare work” använts.  
 
Interoperabilitet ger organisationer förmågan till datautbyte och gemensam 
uppfattning av data mellan två eller flera system. Det finns ingen universellt 
accepterad definition för interoperabilitet. Enligt europeiska kommissionen (2004, 
s.5) kan interoperabilitet definieras som “the ability of information and 
communication technology (ICT) systems and of the business processes they support 
to exchange data and to enable the sharing of information and knowledge”. Enligt 
Batra och Mukherjee (2015) handlar interoperabilitet om data som delas mellan två 
eller flera system och möjligheten till att använda delad data. När två eller flera 
system kan kommunicera med varandra är de interoperabla ( Ralyté et al., 2008; 
Manso-Callejo & Wachowicz, 2009).  Interoperabilitet mellan system kan utvecklas 
och införas genom att hänsyn tas till fyra typer av interoperabilitet: 
 
Teknisk interoperabilitet- Teknisk interoperabilitet handlar om kommunikation 
mellan olika IT-system genom en teknisk anslutning eller ihopkoppling. Teknisk 
interoperabiliet uppnås genom öppna gränssnitt, sammankopplingjänster, 
dataintegration (EC, 2004).  
 
Syntaktisk interoperabilitet - handlar om möjligheten att utbyta data vilket ofta 
förknippas med dataformat. Dataformatet bör ha väl definierade syntax. För att 
undvika att skapa specifika standarder eller göra varje system kompatibelt med 
varandra kan dataöverföringen göras som strukturerade eller semistrukturerade 
(Ralyté et al., 2008). Strukturerad data innebär att en viss mall eller struktur följs 
strikt, exempelvis tabeller. Ostrukturerad data innebär att data som ligger inbäddad, 
exempelvis ljud eller bild vilket därmed försvarar avläsningen och hanteringen av 
datan (Elmasri & Navathe, 2011). 
 
Semantisk interoperabilitet- En gemensam förståelse för termer och begrepp i 
samband med datautbytet mellan olika datakällor.  (Gehre et al., 2005; Guarrera et 
al., 2014; EC, 2004; Manso-Callejo & Wachowicz, 2009).  Semantisk 
interoperabilitet uppnås genom sektorer använder fastställda 
terminologidefinitioner (Sverige., 2007). 
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Organisatorisk interoperabilitet – Handlar om definition av affärsmål, 
modellering av affärsprocesser och samarbete med förvaltningar som önskar utbyta 
data trots att dessa kan ha olika interna strukturer och processer (EC, 2004) 

3.3.1 Interoperabilitetsnivåer  
År 1993 inleddes ett projekt vid namn Levels of Information Systems Interoperability 
(LISI) av Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, 
Surveillance and Reconnaissance (C4ISR) vilket är den amerikanska militärens 
förkortning på integrerad kommunikation, spaning och underrättelsesystem. 
Projektet resulterade i en LISI-referens modell och process vars syfte är att  
definiera, bedöma och intyga graden av interoperabilitet mellan organisationer eller 
informationssystem (Van Staden och Mbale, 2012).  
 
Information System interoperability Maturity Model (ISIMM) utvecklades utifrån 
LISI projektet för att finna graden av interoperabilitet mellan informationsystem. 
Fem nivåer av ISIMM har tagits fram vilket definierar nivåer av interoperabilitet som 
en organisations system utvecklas genom (Van Staden och Mbale, 2012; Manso-
Callejo & Wachowicz, 2009).  
 
Nivå 1 - Manuell: En isolerad interoperabilitet i en manuell miljö. Nyckelfunktionen 
är mänsklig intervention för att uppnå interoperabilitet där system är isolerade. 
Systemen kan inte samverka på grund av brist på  direkt elektronisk anslutning. En 
orsak till brist på direkt elektronisk anslutning kan vara säkerhets eller åtkomst 
kontrollpolicy eller brist på fysisk koppling mellan system (Van Staden och Mbale, 
2012).  
 
Nivå 2- Ansluten: En ansluten interoperabilitet i en “peer-to-peer” miljö. Enligt 
Larusson (2009) handlar peer-to-peer om att datorer länkas samman i olika nätverk 
på internet. Nyckelfunktionen är fysisk anslutning som ger interaktion mellan 
system. Datadelning sker på en grundlig nivå av homogena filer exempelvis textfiler 
som är icke-standardiserade (Van Staden och Mbale, 2012).   
 
Nivå 3- Samarbete: En funktionell interoperabilitet i en distribuerad miljö. 
Nyckelfunktionen är förmågan hos oberoende applikationer att utbyta och använda 
oberoende datorkomponenter i system. Datadelning sker av komplexa heterogena 
filer som exempelvis annoterade bilder, kartor, multimedier eller hyperlänkade 
dokument (Van Staden och Mbale, 2012).  
 
Nivå 4- Integrerad: Data och applikationer delas mellan oberoende program som 
använder delad datamodeller. Samarbetet är på en avancerad domännivå. Denna 
nivå möjliggör gemensamma affärsregler och processer samt direkta databas till 
databas interaktioner (Van Staden och Mbale, 2012).  
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Nivå 5- Unifierad: Företagsbaserad interoperabilitet i en universell miljö. System är 
kapabla att använda ett global datautbyte på flera domäner. Flera användare kan 
komma åt komplex data samtidigt. Data har en gemensam tolkning oavsett format. 
Processen är automatiserad på denna nivå (Van Staden och Mbale, 2012).  

3.3.2 Effekter av interoperabilitet 
En av de vanligaste orsakerna till att data inte delas är på grunda av enorma 
investeringskostnaderna för systemen och problem med systemintegration (Courtin, 
2013). Tiden och den monetära budgeten för genomförandet av en systemintegration 
överskrids ofta med 50-100% (Stanley et al., 2007).  
 
Ett vanligt problem i sjukvården är dubbeldokumentation. Dubbeldokumentation 
kan ses som en effekt av låg interoperabilitet vilket resulterar i att personalen 
använder olika system för att dokumentera och för att leta fram information om 
patienten (Kommunal et al., 2013).  Utmaningen med att inte kunna dela 
information mellan gränssnitt kan leda till att ofullständig eller felaktig information 
delas över organisationen eftersom informationen matas in manuellt i system. Det 
kan vara ett betydande hinder för effektivt beslutsfattande (Osborne et al., 2017; 
Binobaid & Almeziny, 2016). En studie utförd av Osborne et al., (2017) visar att en 
enhetlig plattform som integrerar isolerade program för att uppnå interoperabilitet 
leder till effektivare arbete hos de anställda genom att det blir möjligt för personalen 
att hitta data snabbare än de befintliga konventionella metoderna.  
 
Interoperabilitet i sjukvårdsarbete där patientdata delas förbättrar kvaliteten och 
säkerheten för klienterna genom att olika sjukhus, läkarkontor, akutvård, apoteket 
har tillgång till omfattande patientdata och därmed blir data tillgänglig (Gattas, 
2015; Batra och Mukherjee 2015). 
 
Interoperabilitet har fått en ökad betydelse i den offentliga sektorn genom att det 
möjliggjort förändringar av regeringens administration genom tillämpning av IT 
styrning. Denna IT styrning handlar om att möjliggöra och förbättra statliga tjänster 
som tillhandahålls till medborgare, anställda och företag (Sharma & Panigrahi, 
2015). Layne och Lee (2001) har studerat interoperabilitet där medborgare kan 
integrera med myndigheter på webben för att att uppfylla sina serviceförfrågningar. 
Denna integration bidrar till effekter som lägre kostnader, främjande av öppenhet 
och skapande av nya lösningsmöjligheter för medborgare (Sharma & Panigrahi, 201 

3.4 Electronic Data Interchange  
Informationen som presenteras i detta avsnitt sammanfattad från boken Elektroniska 
affärer skriven av Fredholm 2002 och hemsidan w3schools.com 
 
Electronic Data interchange (EDI) innebär informationsutbyte mellan IT system med 
ingen eller liten mänsklig inblandning (Fredholm, 2002). Grunden till EDI är 
elektroniska meddelanden. Desss meddelanden byggs upp enligt överenskommen 
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struktur som kan tolkas i ett annat IT system, eftersom filen som skickas följer den 
överenskomna standarden. En särskild EDI-programvara sköter översättningen 
mellan ett standardformat och de format som används av det interna administrativa 
systemet, dessa programvaror kallas konverterare. En standard för EDI är Extensible 
Markup Language (XML) vilket kan efterlikna ett språk som gör att datorsystem 
förstår varandra (Batra och Mukherjee, 2015; Fredholm 2002). Figur 3.3 illustrerar 
förhållandet mellan EDI och EDI-standarden XML.  
 

 
Figur 3.3: Illustrations figur över förhållandet mellan EDI och XML (egen figur) 

 

3.4.1 XML  
Det finns ett antal olika EDI-standarder. XML är en standard vars syfte är att 
strukturera data (Fredholm, 2002). För att få system att kommunicera behövs ett 
gemensamt språk, ett exempel på ett gemensamt språk är XML (Batra och 
Mukherjee, 2015; Fredholm 2002).  XML-dokument innehåller data även kallad 
XML element, exempelvis “namn” (Szymczak et al., 2015). Elementet omges av ett 
start- och sluttagg, Exempel på starttagg  är <namn> och sluttagg </namn> 
(Szymczak et al., 2015). Dessa taggar definierar strukturen och innebörden av datan 
(Fredholm, 2002; w3schools, u.å).  Ett element kan ha attribut. Attribut är en metod 
för inkludering av information i ett element.  En eller flera attribut specifikationer 
kan läggas in i ett elements starttagg eller i ett tomt element (w3schools, u.å.)   
 
Enligt Fredholm (2002) är en nackdelen att det saknas en standard för innehållet i 
taggarna. Det finns en stor frihet att definiera taggnamn med egen betydelse, vilket 
kan resultera i många varianter av samma taggnamn. För att information ska kunna 
tolkas mellan olika IT-system är det viktigt att berörda organisationer kommer 
överens om vilken standard som ska användas.  
 
Ett XML Schema används för att kontrollera en XML-fils giltighet, om det är korrekt 
struktur. Schemat definierar de element och attribut som bygger upp XML-filer 
(Szymczak et al., 2015). XML schema har filnamnstilägget .xsd (w3schools, u.å). 
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4 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel redovisas nuläge för hur BEAst Portal var tänkt att användas på 
projektet Ebbepark och hur BIM användes. Informationen i denna sektion 
användes för att uppnå studiens praktiska bidrag som är att generera en BEAst 
Label med data från BIM.  
 
Tabell 4.1 illustrerar varje sektions, 4.1-4.2, relevans till studiens forskningsfrågor. 
Varje sektion kopplas samman med studiens moment i figur 2.1 tillvägagångsätt. 
Sektion Forskningsfrågor Moment 
4.1 BEAst Portal på Ebbepark 2 5 
4.2 BIM på Ebbepark 2 5 

4.1 BEAst Portal på Ebbapark 
Vid utförandet av examensarbetet användes inte BEAst Portal på Ebbepark, men det 
fanns ett intresse för att börja använda det. En integrering av BEAst standarden i det 
egna systemet var inte aktuellt vid utförandet av examensarbetet. I projektet 
Ebbepark kommer därmed BEAst Portal i huvudsak användas.    
 
År 2016 producerades en manual för hur BEAst kan användas till projekteringen på 
Ebbepark. BEAst användandet var begränsat till material som är projektspecifikt 
och/eller skrymmande då centrala leveranser, material som behövs till alla byggen, 
ansågs fungera bra hos entreprenörerna. För centrala leveranser, till exempel 
gipsväggar, hade entreprenör IT-verktyg som hjälpmedel, vilket saknades för 
projektspecifikt material. Det var ofta en platschef eller annan person på projektet 
som stod för order av material av den karaktären. Det huvudsakliga 
användningsområdet av BEAst skulle bli att standardisera processen för 
projektspecifikt material med hjälp utav BEAst Supply Material. För att rätt material 
skulle hamna på rätt plats kommer även en BEAst Label att produceras och sättas på 
materialet vid leverans för att säkerställa att leverans sker till rätt plats.  

4.2 BIM på Ebbepark 
I projektet Ebbepark användes BIM inom flera discipliner för att skapa ritningar. De 
olika disciplinerna använde olika CAD-program, se tabell 4.2. Ritningarna från 
disciplinerna samordnades och kollisionskontroller gjordes i en samordnad modell.   
 
Tabell 4.2: CAD-program som används i olika discipliner 

Disciplin CAD-program  

Arkitekt (A) Archicad 19 

Elprojektör (E) Autocad 2016 

Byggnadskonstruktör (K och KP) Revit 2016  
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VVS (V och W) Autocad 2016  

Markprojektör (M) Revit 2016 

BIM-samordning (X) Navisworks 2016  

 
 
För att uppnå interoperabilitet mellan programmen har ett IT-
handledningsdokument utformats som bland annat beskriver vilket format varje 
disciplin behöver leverera modeller i. Tabell 4.3 illustrerar vilket format varje 
disciplin behöver leverera i. Det har även bestämts att det gemensamma 
versionsformatet för DWG-filer kommer att vara Autocad 2013 samt att det 
gemensamma versionsformatet för RVT-filer kommer att vara Revit 2016. 
 
Tabell 4.3: Filformat vid leverans för olika discipliner 

 
 
Utöver information som fås ur 4.3, finns det specifika instruktioner för 
filinställningar inför utskick. I till exempel programmet Tekla ska all tredimensionell 
geometri exporteras, inklusive plåt men bultar ska inte tas med.  
 
För att beskriva projektets placering i ett koordinatsystem används systemen Sweref 
99 15 00 och RH2000.  
 
Eftersom att objektorienterad CAD används i projektet utgörs modellerna av objekt. 
Olika discipliner ansvarar för olika typer av objekt, vilket illustreras i tabell 4.3 där 
beteckningarna IA, L, Q, SÖP och SÖF står för: 
 
● Inredningsarkitekt (IA) 
● Landskapsarkitekt (L) 
● Sprinklerentreprenör (Q) 
● Styr- och övervakningsentreprenör process (SÖP) 
● Styr- och övervakningsentreprenör fastighet (SÖF) 
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Tabell 4.4: Objektansvar för olika discipliner 

 
 
På Ebbepark kravställdes disciplinerna A, EL och VVS att objekten i BIM som de 
ansvarade för, minst innehöll data enligt tabell 4.4. 
 
Tabell 4.5: minimikrav på tillgänglig information i objekt som ansvaras av olika 
discipliner 

Disciplin Objekt Plats 

A Fönster Område, Hus, Plan, “Hålnummer” 

 Partier Område, Hus, Plan, “Hålnummer” 

 Dörr Område, Hus, Plan, “Hålnummer” 

E Kabelstegar Område, Hus, Plan 

 Ledningsrännor Område, Hus, Plan 

 Fönsterbänkskanaler Område, Hus, Plan 

 Trådstegar Område, Hus, Plan 

 Uttagsstavar Område, Hus, Plan 

 Armaturskenor Område, Hus, Plan 

 Armaturer Område, Hus, Plan 
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 El-centraler Område, Hus, Plan 

 UPS-utrustning Område, Hus, Plan 

VVS Kylbafflar Område, Hus, Plan 

 Radiatorer Område, Hus, Plan 

 Rör Område, Hus, Plan 

 Aggregat Område, Hus, Plan 

 WC, handfat Område, Hus, Plan 

 Kanaler Område, Hus, Plan 

 Spjäll Område, Hus, Plan 
 
Dessa är även de objekt som BEAst Portal främst kommer att användas till. 
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5 Genomförande  
Detta kapitel börjar med en redogörelse för generering av en BEAst Label. 
Beskrivningen är baserad på en egenproducerad lathund. För en mer detaljerad 
beskrivning finns lathunden, se bilaga 2. Sedan gjordes en beskrivning av BEAst 
Label datans ursprung i BEAst Portal följt av komplettering av data i BIM och ett 
egen modellerat hus som som användes vid export av data. Därefter gjordes en 
beskrivning av hur exportering av data och transformering av exporterad data till 
BEAst standard skedde.  
 
Tabell 3.1 illustrerar varje sektions, 5.1-5.2, relevans till studiens forskningsfrågor. 
Varje sektion kopplas samman med moment i figur 2.1 tillvägagångsätt.   
Sektion Forsknings

frågor 
Moment 

5.1 Generering av BEAst Label 1, 2 10 
5.2 BEAst Label datans ursprung i BEAst Portal 1, 2 9 
5.3 Komplettering av data i BIM 2 12, 15 
5.4 Modellering av ett hus i Revit 2 13, 15, 16 
5.5 Exportering av data från BIM 1, 2 13 
5.6 Transformering av exporterad data till BEAst 
standard 

1, 2 16 

5.7 Import av data i BEAst Portal/Generering av 
BEAst Label 

1, 2  14 

5.1 Generering av BEAst Label 
En genereringen av BEAst Label utfördes, dess tillvägagångssätt noterades och en 
kartläggning av BEAst Label datans ursprung, se tabell 6.2, gjordes. Anledning till 
denna identifiering var för att öka kunskapen om BEAst Portals användning då 
information i form av manualer och andra instruktioner saknades, vilket var till följd 
av att BEAst Portal var i utvecklingsfas och sådana dokument inte hade utvecklats. 
På grund av denna avsaknad användes en “försök och misstag”-metod för att uppnå 
önskat resultat, en BEAst Label. Vid genereringen användes fiktiv data då syftet 
enbart var erhållande av kunskap om i vilket steg i processen som data fördes in i 
BEAst Portal, vilka steg som kan förbises vid import av data och för att få en 
bekräftelse på att en BEAst Label kunde genereras i testversionen av BEAst Portal 
som användes. Kartläggning av BEAst Label datans ursprung behövde ske för att 
data som användes för generering av en BEAst Label skrevs in i olika instanser av 
processen och import enbart kunde ske i vissa instanser. Genom kartläggningen 
identifierades data som skrevs in i instanser där import kunde ske, därav vilken data 
som behövde finnas i och hämtas från BIM. 
 
Beställare 

1. Skapa en beställare 
Ett användarkonto med information om det egna företaget behöver skapas för 
att få tillgång till BEAst Portal. 
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2. Skapa ett projekt 
Vid skapande av projekt införs information som är specifikt och övergripande 
för projektet, till exempel projektnummer, projektnamn, adress, status med 
mera.  

  
3. Skapa en leveransplan 

I leveransplanen skapas behov i form utav prognoser. Varje prognos 
innehåller data om en framtida beställning där data som datum, 
artikelinformation, leverantörsinformation, kvantitet, lossningsplats etcetera 
lagras. Leveransplanen är inte synlig för leverantörerna. I detta steg kan data 
importeras vilket eliminerar manuell inskrivning. 
 

4. Skapa/skicka avrop 
Ett avrop är en faktisk beställning. Data som finns i prognos skickas till 
leverantören. 
 

Leverantör  
A. Skapa en leverantörs användare 

Ett användarkonto med information om det egna företaget behöver skapas för 
att få tillgång till BEAst Portal. 
 

B. Innan beställaren kan genomföra beställarsteget 3 måste leverantören ha fört 
in artiklar i BEAst Portal 
När beställaren ska välja artikel vid skapandet av ett behov väljs artikeln ur en 
rullista. Artiklarna som dyker upp i listan är artiklarna som leverantören på 
förhand har registrerat på BEAst Portal. Artikeldata som ska finnas med är till 
exempel artikelnummer, dimensioner, artikeltyp etcetera. I detta steg kan 
data importeras vilket eliminerar manuell inskrivning. 

  
C. Bekräfta eller ändra avrop och skapa leverans 

En bekräftelse av avrop, som skickats av beställare, sker när leveransen kan 
utföras. Om leverans inte kan utföras, till exempel på grund av att utsatt 
leveransdatum inte fungerar eller att kvantiteten inte kan mötas, kan avropet 
justeras. Vid justering anges ofta ett nytt datum för när leveransen kan bli 
fullgjord. Avropsbekräftelse skickas sedan till beställare. 

 
D. Packa leverans 

I steget “Packa leverans” bestäms hur leveransen ska packas, kundens 
beställning packas i kollin där leverantören bestämmer hur många och vilka 
artiklar varje kolli ska innehålla. När planeringen gjorts genereras en BEAst 
Label för varje kolli som kan skrivas ut om det önskas.  
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5.2 BEAst Label datans ursprung i BEAst Portal 
Anledningen till denna kartläggning var att identifiera vilken data som skulle kunna 
importeras från BIM till BEAst Portal. Standard meddelandet Order från BEAst 
Supply Material kunde importeras i steg 3 i sektionen “5.1 Generering av BEAst 
Label” då det fanns en import knapp tillgänglig att trycka på. Att standard 
meddelandet Order innehöll samma data urskiljdes genom att jämföra data i steg 3 
med standardmeddelanden i BEAst Supply Material. Vid import kunde alltså steg 3 
bortses ifrån.  
 
Data som användes i BEAst Label skrevs in i olika instanser i BEAst Portal. Tabell 6.2 
visar varifrån i BEAst Portal data togs för att generera en BEAst Label. Steg 
benämningen utanför parentes hänvisar till stegen i “5.1 Generering av BEAst Label”, 
medan steg benämningen i parentes hänvisar till steg i lathunden som återfinns 
bland bilagorna, se bilaga 2.  

5.3 Komplettering av data i BIM 
För att generera en BEAst Label krävs specifik data, se tabell 3.2. För att kunna 
generera BEAst Label med data från BIM krävs det att denna data finns i BIM.  
 
Enbart beställare har tillgång till BIM, vilket innebar att en komplettering av data 
som fördes in i BEAst Portal av leverantör inte behövde kompletteras i BIM. En 
import kunde, i skede av utförande av arbetet, enbart ske för skapande av behov på 
beställarsidan vilket innebar att informationen som ficks ur steg 3 var den data som 
var relevant. Eftersom att en begränsning gjordes i projektet Ebbepark att använda 
BEAst Portal till projektspecifikt och/eller skrymmande material, se tabell 4.5, är det 
huvudsakligen den data som ska kontrolleras och eventuellt kompletteras. 

5.3.1 Datakontroll  
Kontroll av vilken data som finns i projektspecifika och/eller skrymmande material i 
BIM, se tabell 6.3. Parametern kvantitet tas inte med då det inte är objektspecifikt. 
Datan kompletteras enligt teorin i sektion “3.2.3 Autodesk Revit 2016” som 
beskriver hur parametrar läggs till i objekt i Revit. 

5.4 Modellering av ett hus i Revit 
För att bestämma hur data kan exporteras till Excel från BIM modellerades en enkel 
arkitektmodell av ett hus i Revit. Det innebar att enbart “skalet” har modellerats utan 
bärande struktur, VVS, el etcetera. Huset, se tabell 6.4, består av två våningar där 
ytan har delats upp i fyra olika lägenheter och tre rum vardera per lägenhet. Mellan 
lägenheterna finns en port, ytan som klevs in i innan entre till lägenheterna. I porten 
finns en trappa som går till övervåningen. Data som krävdes för att skapa önskad 
BEAst Label lades till i modellen genom att skapa projekt parametrar. Data 
exporterades sedan för att prova på att transformera till BEAst standard 
meddelandet Order. 
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5.5 Exportering av data från BIM 
För att kunna föra över data från BIM till BEAst Portal krävs det att data extraheras 
från BIM. Extraheringen har gjorts i form utav en export.  
 
Export av data från BIM kan göras på flera olika sätt. I detta examensarbete har 
Revit använts. Även i Revit finns det flera olika metoder för att exportera data från 
modellen. Valet har gjorts att exportera i Excel för att passa transformationsmetoden 
till BEAst standard som har bestämts. Det som krävs för att exportera till Excel, 
vilket Revit har en inbyggd funktion som gör, är att “Schedules” skapas. “Schedules”-
formatet efterliknar det av Excel och innehåller data för valda parametrar av vald 
objekttyp, till exempel fönster. Efter export återfanns exporterad data på formatet 
xlsx och enligt strukturen i tabell 6.4 i Excel. Högst upp återfinns namnet på 
“Schedule” som exporterats vilket följs av parameternamn på de parametrar som 
valts att exporteras. Därefter följer parametrarnas värde för varje objekt. I tabell 6.4 
valdes alla fönster objekt i modellen från sektion “5.2 Modellering av ett hus i Revit”.  

5.6 Transformering av exporterad data till BEAst standard 
För att exporterad data ska kunna användas i BEAst Portal behöver datan vara på ett 
format som BEAst Portal stödjer. BEAst standard är ett format som stödjs av BEAst 
Portal.  
 
En transformation till BEAst standard innebär att datan som exporterats slutligen 
ska vara på XML-format enligt det BEAst standardmeddelande som önskas 
användas, i detta fall standard meddelandet Order i BEAst Supply Material. I 
examensarbetet gjordes valet att uppnå detta resultat genom att föra in 
informationen i en färdig template, mall, i form utav ett XML-schema (.xsd-format) 
som hämtades från BEAst hemsida. 
 
På grund av att XML-schemat som hämtades från BEAst hemsida är äldre går det 
inte att lägga till dess XML-mappningen i Excel, för anledning se sektion “7.4 
Ytterligare steg för generering av BEAst Label från BIM-data”. Detta löstes genom att 
hämta en testfil som fanns tillgänglig på BEAst hemsida som sedan gjordes om till ett 
XML-schema som kunde användas. Vid inmatning av en XML-fil, istället för XSD-fil, 
i Excel för att erhålla struktur översätter Excel denna fil och hämtar dess struktur  
(Microsoft, u.å.). 
 
I detta examensarbete gjordes transformationen i Excel. Värdena i den exporterade 
Excel-filen, mappades till rätt plats i strukturen som ficks från XML-schema, se figur 
6.3. Därefter mappades övriga celler i XML-mappningen till blanka celler i Excel 
eftersom att värden saknades för dessa.  
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När mappningen var klar exporterades XML, vilket innebär att en XML-fil skapades 
med strukturen från XML-schema och med elementen i cellerna dit mappning 
gjordes. Hela XML-filen återfinns i bilaga 4. Se figur 6.4 för ett utdrag ur XML-filen. 
 
För att underlätta arbetet skapas en standard, vilket innebär att mappningen alltid 
kommer att ske på samma sätt när likadan data ska användas. Det behövs även vid 
automatisering för att applikationer ska veta vilken data som betyder vad, 
innebörden av data. Standarden som skapades var i hur exporterad data från Revit 
såg ut, strukturen. Standarden beskrev vilken data som skulle finnas i vilken kolumn. 
Figur 6.5, illustrerar hur strukturen för exporterad data önskades se ut. I första 
kolumnen önskades lossningsplats återfinnas följt av hus, trappa, våning, 
lägenhetsnummer, rum och sist position. 
Denna struktur fås vid exportering av data från Revit om data från parametrarna 
som önskas exporteras väljs i rätt följd, alltså parametern som önskas has först, 
längst till vänster, väljs först. Följden av val av parametrar blev således 
lossningsplats, hus, trappa, våning, lägenhetsnummer, rum och slutligen position. 

5.7 Import av data i BEAst Portal/Generering av BEAst Label 
I fallstudien efterfrågades det att en BEAst Label genererades med data erhållen från 
BIM. Därmed krävs en import av data i BEAst Portal.  
 
Vid utförande av examensarbetet gick det inte att importera XML-filer i 
testversionen av BEAst Portal, vilket ledde till att en import till BEAst Portal inte 
kunde ske och därav att genereringen av BEAst Label från exporterad data från BIM 
inte kunde utföras. 
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6 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet av genomförandet. Resultat påvisar en 
genererad BEAst Label samt i vilka olika instanser i BEAst Portal data tas för 
genereringen. Resultatet visar även en tabell över BEAst Label datans ursprung i 
BEAst Portal, en datakontroll från ”5.3 komplettering av data i BIM”. Vidare 
redovisas en figur över ett egen modellerat hus, en tabell över exportering av data 
från BIM, tre figurer från transformering av data exporterad data till BEAst 
standard. Kapitlet avslutas med en intervju om effekten av dataöverföring. 
 
Tabell 6.1 illustrerar varje sektions,  6.1-6.7, relevans till studiens forskningsfrågor. 
Varje sektion kopplas samman med moment i figur 2.1 tillvägagångsätt. 
Sektion Forskningsfrågor Moment 
6.1 Genererad Beast Label 2 10 
6.2 BEAst Label datas ursprung i BEAst Portal 1, 2 9 
6.3 Datakontroll 2 12, 15 
6.4 Modellerad hus i Revit 2 13,15, 16 
6.5 Exportering av data från BIM 1, 2 13 
6.6 Transformering av exporterad data till 
BEAst standard 

1, 2 16 

6.7 Effekten av dataöverföring 3 8 

6.1 Genererad BEAst Label 
Nedan illustreras resultatet, se figur 6.1, från genomförandet i sektion “5.1 
Generering av BEAst Label”.  Detta gjordes för att säkerställa att en BEAst Label 
kunde genereras i testversionen av BEAst Portal genom att följa stegen i ”5.1 
Generering av BEAst Label” vilket bekräftar sektionens reliabilitet.  
 

 
Figur 6.1: illustrerar genererad BEAst Label 
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6.2 BEAst Label datans ursprung i BEAst Portal 
Nedan illustreras resultatet, se tabell 6.2, från genomförandet i sektion “5.2 BEAst 
Label datans ursprung i BEAst Portal”.  
 
Tabell 6.2: illustrerar i vilket steg i sektion “5.1 Generering av BEAst Label” respektive 
data för generering av en BEAst Label förs in, samt en kort beskrivning om det. Steg 
benämningen inom parentes beskriver data ursprunget i steg från lathund 

Data Tas från steg (Lathund) Beskrivning 

Leverantörsinformation A (A.1) Bestäms av leverantör vid 
skapande av användare i 
BEAst Portal 

Godsmottagning 
Information 

2 (2.12) Införs i BEAst Portal vid 
skapande av “Adress” i 
projektet i form av en 
godsmottagare 

Lossningsplats 3 (3.7) Införs i BEAst Portal vid 
skapande av behov 
(prognos). Når leverantör 
när avrop skickas 

Trappa 3 (3.7) Införs i BEAst Portal vid 
skapande av behov 
(prognos). Når leverantör 
när avrop skickas 

Våning 3 (3.7) Införs i BEAst Portal vid 
skapande av behov 
(prognos). Når leverantör 
när avrop skickas 

Hus 3 (3.7) Införs i BEAst Portal vid 
skapande av behov 
(prognos). Når leverantör 
när avrop skickas 

Lägenhetsnummer 3 (3.7) Införs i BEAst Portal vid 
skapande av behov 
(prognos). Når leverantör 
när avrop skickas 

Rum 3 (3.7) Införs i BEAst Portal vid 
skapande av behov 
(prognos). Når leverantör 
när avrop skickas 

Position 3 (3.7) Införs i BEAst Portal vid 
skapande av behov 
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(prognos). Når leverantör 
när avrop skickas 

Geografiska koordinater 
för slutdestination 

2 (2.12) Förs in när godsmottagare 
skapas i BEAst Portal 

Bäst före datum B (B.3) Skrivas in av leverantör 
vid skapande av artikel i 
BEAst Portal 

Vikt på försändelse D (D.7) Fylls i innan kolli stängs 

Förvaringstemperatur B (B.3) Skrivas in av leverantör 
vid skapande av artikel i 
BEAst Portal 

Produktbeskrivning B (B.3) Skrivas in av leverantör 
vid skapande av artikel i 
BEAst Portal 

Kvantitet 3 (3.5) Skrivs in av beställare vid 
skapande av prognos i 
BEAst Portal 

Ordernummer C (C.8) Avropsnummer i BEAst 
Portal genereras när 
beställare skapar ett 
avrop. Leverantör kan 
ansätta eget 
avropsnummer om så 
önskas vid skickande av 
avropsbekräftelse 

Projektnummer 2 (2.5) Bestäms av beställare vid 
skapande av projekt i 
BEAst Portal 

Paketkod D (D.8) Genereras automatiskt 
från införd data i BEAst 
Portal 

Telefonnummer till 
slutdestination 

2 (2.12) Flik kontakt, frivillig 
information, i BEAst 
Portal  
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6.3 Datakontroll 
Nedan illustreras resultatet, se tabell 6.3, från genomförandet i sektion “5.3 
datakontroll”.  
 
Tabell 6.3: illustrerar om data finns i BIM för olika objekt 

Data 
 
Objekt 

Lossnin
gsplats 

Trappa Våning Hus  Lägenhe
tsnumm
er 

Rum Position 

Fönster Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

Fönster 
Partier 

Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

Dörr Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

Kabelste
gar 

Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

Ledning
srännor 

Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

Fönster
bänkska
naler 

Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

Trådste
gar 

Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

Uttagsst
avar 

Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

Armatur
skenor 

Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

Armatur
er 

Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

El-
centrale
r 

Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

UPS-
utrustni
ng 

Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

Kylbaffl
ar 

Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

Radiato
rer 

Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 
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Rör Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

Aggrega
t 

Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

WC, 
handfat 

Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

Kanaler Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

Spjäll Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

6.4 Modellerat hus i Revit 
Nedan illustreras resultatet, se figur 6.1, från genomförandet i sektion “5.1 
Generering av BEAst Label”. Modelleringen gjordes för att inte behöva använda den 
komplexa Ebbepark BIMen. Data som adderades till varje objekt i BIMen var 
lossningsplats, trappa, våning, hus, lägenhetsnummer, rum och position.  
 

 
Figur 6.2: illustrerar skapade modellen i 3D, samt 2D-planlösningarna. Till vänster 
återfinns planlösning för entreplan och till höger planlösning för våning ett. 

6.5 Exportering av data från BIM 
Nedan illustreras resultatet, se figur 6.1, från genomförandet i sektion ”5.5 
Exportering av data från BIM”. 
 



34 
 

 
Tabell 6.4: illustrerar exporterad data om fönster från modellen i sektion “5.2 Modellering 

av ett hus i Revit” i Excel 
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6.5 Transformering av exporterad data till BEAst standard 
Nedan illustreras resultatet, se figur 6.3, 6.4 och 6.5,  från genomförandet i sektion 
“5.6 Transformering av exporterad data till BEAst standard” 
 
 

 
Figur 6.3: illustrerar mappning av exporterad data som XML-element till celler i XML-

mappningen 
 

 
Figur 6.4: illustrerar ett utdrag från den genererade XML-filen som är på BEAst standard-

form 
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Figur 6.5: illustrerar strukturen som önskas för exporterad data 

6.7 Effekten av dataöverföring 
Intervjun har gjorts baserat på beskrivningen i metodavsnittet ”2.4.2 intervju” 
 
På grund av att tidigare forskning saknades inom området och att en implementering 
inte gjordes utfördes en intervju med en relevant respondent för att skapa en 
förståelse för effekten av dataöverföring.  
 
Den intervjuade respondenten hade en ansvarsroll på projektet Ebbepark. 
Respondenten hade tidigare erfarenheter inom logistik och projektledning.  
 
Enligt respondenten innebar informationsöverföringen från BIM till BEAst Portal ett 
förändrat arbetssätt i projektet Ebbepark. Dataöverföringen innebar att samma data 
inte behövde skrivas in två gånger, en gång i BIM-modellen och en gång i BEAst 
Portal. Att skriva in information två gånger, kräver extra arbete och kan innebära att 
information förloras eller skrivs in fel.  
 
Överföringen av information innebar att projektet fick tillgång till information i ett 
tidigare skede. Att få med information i ett tidigt skede i projektet kunde bidra till en 
effektivare logistik i materialhanteringen. En effektivare logistik bidrar till en lägre 
totalkostnad eftersom de inblandade hade vetat vart inkommen material ska 
placeras. Detta bidrar till att medarbetarna inte behöver leta efter eller flytt runt 
material som är fel placerad. Genom att korrekt information erhålls på det inkomna 
materialet medförs ordning och reda samt en lägre totalkostnad då tid och pengar 
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sparas. Ytterligare en effekt är högre kvalitet eftersom skaderiskerna minimeras när 
materialet inte behöver flyttas runt.   
 
Intresset för dataöverföringen från BIM till BEAst Portal kom från att respondenten 
såg en positiva effekt av att tänka på logistiken i ett tidigt projektskede. Vidare tillät 
beställaren av projektet prövning av nya verktyg inom ramen för en viss tid och 
kostnad. Anledningen till att dataöverföringen inte hade studerats tidigare berodde 
på avsaknad av kunskap och kännedom om BEAst. Respondenten hade känt till 
BEAst i ett år, vid utförandet av intervjun, och studerat användningen till en liten 
del. Respondenten ansåg sig själv vara under upplärning. Respondenten fick i 
samband med en föreläsning “Brains and bricks” på Linköpings universitet 
förståelse för BEAsts användningsområden, framförallt BEAst Label som potentiellt 
kunde förenkla materialhanteringen 
 
Vid utförande av intervjun skedde märkning av materialet med en transportetikett. 
På transportetiketten  finns information om leveransadress till arbetsområdet och 
vem material ska till. Det saknas information om bland annat våningsplan vilket kan 
erhållas genom märkning av BEAst Label. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

39 
 

7 Analys  
I detta kapitel analyseras genomförandet och resultatet. Dessutom görs ett jämförande mot 
teori där det är tillämpbart 
 
Tabell 7.1 illustrerar varje sektions, 7.1-7.4, relevans till studiens forskningsfrågor. 
Varje sektion kopplas samman med studiens moment i figur 2.1 tillvägagångsätt.  
Sektion Forskningsfrågor Moment 
7.1 BEAst Supply Material och BEAst 
Portal 

2 17 

7.2 Interoperabilitet 1, 3 11, 17 
7.3 Ytterligare steg för generering av BEAst 
Label från BIM-Data 

2 17 

7.4 Studiens användningsområden 1, 2, 3 13, 16, 17 

7.1 BEAst Supply Material och BEAst Portal 
Analysen i detta avsnitt görs genom att jämföra sektion “5.1 Generering av BEAst 
Label” mot teori.  
 
Enligt BEAst (u.å) kan entreprenören överlämna ett leveransplan-meddelande till 
leverantören med information om exempelvis vilket material som behövs, när de 
behövs och om de ska sampackas per lägenhet eller våning. Detta stämmer väl 
överens med studien, punk 3 “Skapa leveransplan”. Innan punkt 3 kan göras har 
denna studie identifierat två andra steg som måste göras, punkt 1 “Skapa en 
beställare” och punkt 2 “Skapa ett projekt”. Punkt 1 och 2 är specifikt för BEAst 
Portal och saknas därmed teorin om BEAst supply Material.   
 
Nästa steg är enligt teorin (BEAst, u.å) att skapa ett behov enligt order BEAst supply 
Material, funktionen är att tillhandahålla avrop Detta stämmer överens med studien 
punkt, punkt 4 “Skapa/skicka avrop”. Leverantören accepterar avropet eller 
rapporterar eventuella avvikelser (BEAst, u.å). Detta stämmer väl överens med 
studien, punkt C “Bekräfta eller ändra avrop och skapa leverans”.  Innan acceptans 
av avropet kan göras har två andra BEAst portal specifika steg identifierats i denna 
studie, punkt A “Skapa en leverantörs användare” och  punkt B “Leverantören för 
in artiklar i BEAst Portal”.  Dessa steg är BEAst specifika och saknas därmed i teorin 
om BEAst Supply Material.  
 
Leverantören bekräftar vad som är utlastat på väg till entreprenören (BEAst, u.å). 
punkt D “Packa leverans”  påvisar att materialet måste packas innan bekräftelse på 
utlast till entreprenören kan göras.  Ett sista steg i denna process är att leverantören 
genereras en BEAst Label för varje kolli.  
 
Jämförelse mellan BEAst teori och studiens genomförande påvisar en hög reliabilitet 
genom att jämförelsen av studiens genomförande mot teori visar en korrekt 



40 
 

förståelse för användandet av BEAst Portal de ökar därmed sannolikheten att 
uppgifterna i tabell 6.2 är korrekta.  

7.2 Interoperabilitet 
Teknisk interoperabilitet handlar om kommunikation mellan olika IT-system (EC, 
2004 . I denna studie uppnås teknisk interoperabilitet mellan BIM och BEAst genom 
användandet av en teknisk anslutning exempelvis lokala nätverk eller internet. Detta 
gör att Excel-filer som erhålls från Revit kan sändas över till användare i BEAst 
Portal. 
 
Syntaktisk interoperabilitet handlar om möjligheten att föra över data vilket ofta 
förknippas med dataformat, som bör ha väl definierad syntax (Gehre et al., 2005). I 
studien har XML, neutralt filformat, använts för att uppnå interoperabilitet. 
Användandet av XML har gjorts genom att att transformera data till BEAst 
standardmeddelande Order BEAst Supply Material, se bilaga 3, som är på XML 
format. 
 
Semantisk interoperabilitet handlar om gemensam förståelse för termer och begrepp 
(Gehre et al., 2005; Guarrera et al., 2014; EC, 2004; Manso-Callejo & Wachowicz, 
2009).  Semantisk interoperabilitet uppnås genom att den exporterade datan, 
parametrarna, från Revit mappas in i celler i  en XML struktur. XML strukturen fås 
från ett XML-schema av Order BEAst Supply Material. Genom att datan från Revit 
mappas in i ett XML-schema av order BEAst Supply Material skapas en gemensam 
förståelse för termer. 
 
En standard, se figur 6.5, har utvecklats för att mappningen till celler i XML 
strukturen alltid ska se ut på samma sätt vid användning av likadan data. Semantisk 
interoperabilitet kan då uppnås utan att behöva ta hänsyn till datatyp då den alltid är 
densamma i varje kolumn i Excel. Därmed behöver inte data tolkas vid mappning, 
utan mappning sker alltid på samma vis. 
 
Organisatorisk interoperabilitet handlar om samverkan mellan organisationer. Detta 
uppnås genom att data skickas från BIM användare till BEAst Portal användare. Vid 
inmatning av BIM data i BEAst Portal behöver BEAst Portal användare inte besitta 
kunskaper inom BIM. Data som behövs för inmatning i BEAst Portal skickas över 
från BIM användaren på ett format som BEAst Portal användare kan tolka.  
 
Handlar om definition av affärsmål, modellering av affärsprocesser och samarbete 
med förvaltningar som önskar utbyta data trots att dessa kan ha olika interna 
strukturer och processer (EC, 2004) 
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7.2.1 Interoperabilitetsnivåer på projektet Ebbepark 
Van Staden och Mbale (2012) beskriver interoperabilitets nivå 1 som en isolerad 
interoperabilitet i en manuell miljö. Författaren menar att systemen inte kan 
samverka med varandra på grund av brist på direkt elektrisk anslutning, det  
krävs en mänsklig intervention för att uppnå interoperabilitet. På projektet Ebbepark 
skulle denna interoperabilitets nivå kunna innebära att en textfil med information 
om exempelvis en dörr laddas ner från Revit. Textfilen förs över till exempelvis en 
USB-sticka för att kunna lämnas över eller att informationen i textfilen meddelas via 
telefon. Detta på grund av avsaknad av elektrisk anslutning. Inmatningen av data 
som erhållits via USB-sticka eller telefon matas in manuellt i BEAst Portal. 
 
Interoperabilitets nivån 2 är en ansluten interoperabilitet i en “peer-to-peer” miljö av 
icke standardiserade textfiler. Det krävs en fysisk anslutning för att uppnå 
interoperabilitets nivå 2 (Van Staden och Mbale, 2012). På projektet skulle detta 
kunna innebära att Excel-filer laddas ner från Revit skickas över via exempelvis 
email.  Den fysiska interaktionen kan vara att Excel-filer som skickats över via email 
laddas ner och datan i filen matas in manuellt i BEAst Portal.  
 
Interoperabilitet nivå 3 handlar om att dataöverföring sker av komplexa heterogena 
filer som exempelvis annoterade bilder, kartor, multimedier eller hyperlänkade 
dokument (Van Staden och Mbale, 2012). På projektet skulle detta kunna innebära 
att data erhålls genom en BIM. Detta innebär att projektet behöver Revit för att 
kunna öppna BIM. Informationen från BIM matas manuellt in i BEAst portal.  
 
Enligt Van Staden och Mbale (2012) handlar om att data och applikationer delas 
mellan oberoende program som använder delad datamodeller. Denna nivå möjliggör 
gemensamma affärsregler och processer samt direkta databas till databas 
interaktioner (Van Staden och Mbale, 2012). I projektet Ebbepark skulle detta kunna 
innebära att en textfil laddas ner från Revit, exempelvis en excel fil för att sedan 
göras om till BEAst standardformat som efterfrågas av BEAst Portal. Den 
transformerade filen kan importeras i BEAst Portal och därmed kan manuell 
inskrivning undvikas.  
 
I interoperabilitets nivå 5 kan flera användare komma åt komplex data samtidigt. 
Processen är automatiserad på denna nivå (Van Staden och Mbale, 2012).  I projektet 
skulle detta kunna innebära att data i en extern databas används gemensamt av både 
Revit och BEAst Portal. Vid förändring i någon av dem uppdateras databasen 
automatiskt. Detta innebär även att informationen från Revit skickas till databasen 
som automatiskt matar in det i BEAst Portal.  
 
En implementering av BEAst Portal skulle innebära att interoperabilitets nivån 
skulle ligga på 2. Anledningen är att det finns tillgång till direkt elektrisk anslutning, 
mail, vilket gör att textfiler kan skickas mellan användare av Revit och BEAst Portal. 
I denna studie har en metod tagits fram, se figur 2.1, för att höja interoperabilitets 
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nivån mellan Revit och BEAst Portal till nivå 4. Det sker genom att data som erhålls i 
Revit görs om i BEAst standardformat vilket kan möjliggör gemensamma processer, 
direkta databas till databas interaktioner och en minskad dubbeldokumentation.  

7.2.2 Effekten av datavöverföring mellan gränssnitt 
Enligt respondenten kommer dataöverföringen minska dubbeldokumentation då 
samma information inte behöver skrivas in manuellt två gånger, en gång i BIM och 
en gång i BEAst Portal. En låg interoperabilitets nivå där samma information skrivs 
in manuellt i olika system kan orsaka att ofullständig eller felaktig information delas 
över organisationen (Osborne et al., 2017; Binobaid & Almeziny, 2016). 
Dataöverföringen kommer resultera i att korrekt information förs över eftersom 
behovet av manuella inskrivning försvinner. Manuella inskrivningar innebär att 
information förloras eller skrivs in fel.  
 
Interoperabilitet i den offentliga sektorn har bidragit till lägre kostnader när 
medborgare integrera med myndigheter online på webben för att att uppfylla sina 
service förfrågningar (Sharma & Panigrahi, 2015). Enligt respondenten skulle 
interoperabilitet mellan BIM och BEAst Portal medföra att projekt får tillgång till 
information i ett tidigare skede jämfört med hur de är idag. Att få med information i 
ett tidigt skede bidrar till en effektivare logistik i materialhanteringen och därmed ge 
lägre totalkostnad eftersom tid och pengar sparas när materialet inte behöver flyttas 
runt.  
 
En av de vanligaste orsakerna till att information inte delas mellan system är på 
grunda av enorma investeringskostnaderna för systemen och problem med 
systemintegration (Courtin, 2013). Anledningen till att informationsöverföring från 
BIM till BEAst Portal inte har studerats tidigare beror på avsaknad av kunskap och 
kännedom av BEAst. Enligt respondenten tillåter beställaren för projektet Ebbepark 
prövning av nya verktyg inom ramen för en viss tid och kostnad.  Tiden och den 
monetära budgeten för genomförandet av en systemintegration överskrids ofta med 
50-100% (Fawcett et al., 2007).  

7.3 Ytterligare steg för generering av BEAst Label från BIM-data 
För att en BEAst Label ska kunna genereras med data från BIM krävdes fortfarande 
att ytterligare steg togs. Hinder vid utförandet av examensarbetet var huvudsakligen: 
 
● Saknad data i BIM 
● Saknad funktion i BEAst Portal 
● Brist i BEAst standardmeddelande Order 

 
För att en BEAst Label ska kunna genereras i BEAst Portal med importerad data 
fastställdes att ett standardmeddelande Order behövde genereras. All data som 
standardmeddelandet kan innehålla är inte obligatorisk att ha/fylla i. I projektet 
Ebbepark gjordes en kravställning på data som ska finnas med i BIM. Den datan är 
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inte tillräcklig för att generera en BEAst Label med en import av ett 
standardmeddelande. Data som saknas är: 
 
● Projektnummer 
● Artikelnummer 
● Artikel 
● Leverantör 
● Leveransdatum 
● Antal 
● Enhet 

 
BEAst Portal var i utvecklingsfas vilket innebar att all funktionalitet inte var 
utvecklad. Den huvudsakliga funktionaliteten som saknades för att generera en 
BEAst Label med importerad data från BIM var att XML-filer inte kunde importeras. 
 
I sektion “6.5 Transformering av exporterad data till BEAst standard” nämndes det 
att XML-schema som hämtades från BEAst hemsida inte fungerade. Anledningen till 
det var för att koden för XML-Schema anropade en hemsidan som inte längre 
existerade, vilket illustreras i figur 7.1. 
 

 
Figur 7.1: illustrerar att anropad hemsida i XML-Schema inte längre existerar 

7.4 Studiens användningsområden 
Det främsta användningsområdet är att uppnå interoperabilitet mellan BIM och 
BEAst Portal för att kunna generera en BEAst Label med data från BIM. Metoden 
som användes för att uppnå interoperabilitet, se 5.5-5.6, kan även användas till att 
fylla i andra BEAst standardmeddelanden med data från BIM, vilket skulle 
underlätta vid användandet av andra funktioner som finns i BEAst Portal. Skillnaden 
skulle ligga i datatyper som exporteras, att annat XML-schema används och att 
mappningen sker olika på grund av att både strukturen och exporterad data skulle se 
annorlunda ut. 
  
Metoden, se 5.5-5.6, har utformats på ett sådant sätt så att en applikation skulle 
kunna utvecklas som automatiserar processen. För att semantisk interoperabilitet 
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ska kunna uppnås i applikationen behöver standarden som utformats användas. Den 
bestämmer vilken typ av data som finns i varje kolumn. Tolkningen av data är statisk 
vilket är anledningen till att semantisk interoperabilitet uppnås på detta viset. Om 
andra funktioner, andra BEAst standardmeddelanden, önskas användas krävs det att 
standarder för exporterad data för varje meddelande skapas. Den semantiska 
interoperabiliteten som den egenutvecklade standarden tillhandahåller gäller enbart 
för BEAst standardmeddelandet Order och därmed genereringen av BEAst Label. 
  
Metoden, se 5.5-5.6, skulle även kunna användas för att uppnå interoperabilitetsnivå 
fyra mellan BIM och andra program som stödjer import av XML-filer. Det som 
behövs är ett XML-schema som beskriver i vilken struktur programmet vill ha data 
för att mappning samt import ska kunna ske för uppnående av semantisk 
interoperabilitet. Utöver det behöver val av datatyp som ska exporteras göras. 
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8 Slutsats 
I detta kapitel presenteras slutsatsen. De viktigaste resultaten från analysen läggs fram för 
att svara på syftet och frågeställningarna.  
 
Syftet med studien, vilket var att “... beskriva hur en BEAst Label genereras med 
överförd data från BIM till BEAst Portal, genom att uppnå interoperabilitet mellan 
gränssnitten, samt identifiera vilka effekter som följer.”, uppnåddes delvis. En 
beskrivning av tillvägagång för att uppnå interoperabilitet mellan BIM och BEAst 
Portal producerades och effekterna identifierades. En BEAst Label med data från 
BIM kunde däremot inte genereras för projektet Ebbepark då det vid utförandet av 
examensarbetet inte gick att uppnå interoperabilitet mellan BIM och BEAst Portal på 
grund av att funktionalitet, import-funktionen, saknades i BEAst Portal och att det 
fanns brister i XML-schema, anrop av sida som inte längre fanns, som hämtades från 
BEAst hemsida. Vid åtgärdande av dessa brister skulle interoperabilitet om nivå 4 
uppnås vid användning av beskrivningen. 
  
Bidraget av studien är en metod, export och transformering, för hur 
interoperabilietsnivå fyra kan uppnås mellan BIM och BEAst Portal, vilket betyder 
att data i BIM kan importeras till BEAst Portal. Det innebär att manuell inskrivning 
kan undvikas. Metoden är tillämpbar för att uppnå interoperabilitetsnivå fyra mellan 
BIM och andra gränssnitt som stödjer  import av XML-filer, där skillnaden kommer 
att vara vilka datatyper som exporteras, XML-schema som används och hur data ska 
mappas.  
 
Hur höjs interoperabilitetsnivån mellan BIM och BEAst Portal? 
Interoperabilitetsnivån mellan BIM och BEAst Portal startar på nivå 2 vilket innebär 
att datorer länkas samman i olika nätverk på internet. På nivå 2 kan Excel fil skickas 
genom mail eller lämnas över fysiskt mellan användare av BIM och BEAst Portal.   
Interoperabilitetsnivån 4 innebär gemensamma processer vilket kan uppnås genom 
att Excel-filer som erhålls från BIM görs om till BEAst standardformat som 
efterfrågas i BEAst Portal.  Den transformerade filen kan importeras i BEAst Portal 
och därmed kan manuell inskrivning undvikas.  
 
Hur kan exporterad data från BIM användas för att generera en BEAst 
Label? 
Det är nödvändigt att interoperabilitet uppnås för att exporterad data från BIM ska 
kunna förs in i BEAst Portal.  Interoperabilitet uppnås genom att ta hänsyn till 
teknisk, syntaktisk, semantisk och organisatoriska aspekter. I denna studie uppnås 
dessa genom att: 
 
Teknisk interoperabilitet – användning av teknisk anslutning exempelvis internet. 
Detta möjliggör att filer kan skickas mellan användare av BIM och BEAst Portal.  
 



46 
 

Syntaktisk interoperabilitet - användning av XML, neutral filformat, har gjorts 
genom att att transformera data till BEAst standard. 
 
Semantisk interoperabilitet - genom att exporterad data, parametrar, från Revit 
mappas in i celler i en XML struktur. XML strukturen fås från ett XML-schema.  
 
Organisatorisk interoperabilitet- Data skickas från BIM användare till BEAst Portal 
användare. BIM användaren skickar över datan som krävs för inmatning i BEAst 
Portal på ett format som BEAst Portal användare kan tolka.  
 
Ett första steg för att kunna använda exporterad data från BIM för att generera en 
BEAst Label är att kontroll att data som behövs för generering av BEAst Label finns i 
BIM.  Vid behov kompletteras BIM med data. Därefter exporteras data från BIM till 
Excel där en fil i ett neutralt filformat, XML, skapas. Strukturen på XML-filen ska 
följa BEAst standard meddelandet Order i BEAst Supply Material genom att använda 
dess XML-Schema. I tesversionen av BEAst Portal kan import enbart ske vid 
inskrivning av leveransplan på beställarsidan.   
 
Vid utförandet av denna studie var det inte möjligt att exportera data från BIM till 
testversionen av BEAst Portal. Anledningen till detta var för att XML-schemat för 
standard meddelandet Order behövdes uppdateras då en webbsida anropas i filen 
som inte längre existerar. Det medför att strukturen från XML-Schemat inte kan 
importeras till Excel. Ytterligare ett hinder var att XML-filer inte kunde importeras i 
testversionen av BEAst Portal på grund av att filformatet inte stöddes. 
 
Vilka effekter som följer av dataöverföring mellan BIM och BEAst Portal 
ur ett logistiskt perspektiv? 
Dataöverföringen mellan BIM och BEAst Portal minskar dubbeldokumentation då 
samma information inte behöver skrivas in manuellt två gånger. En effekt av 
minskad dubbeldokumentation är att korrekt data förs över mellan BIM och BEAst 
Portal eftersom behovet av manuella inskrivning försvinner och vilket minskar 
arbetsbelastningen. Vid manuella inskrivningar ökar risken för att information 
förloras eller skrivs in fel.  
 
Dataöverföringen skulle innebära att information erhålls i ett tidigare skede i 
projektet vilket skulle bidra till en effektivare logistik i materialhanteringen.  
Effektivare logistik ger lägre totalkostnad eftersom tid och pengar sparas och en 
högre kvalitet fås då skaderisken minimeras när materialet inte behöver flyttas runt 
flera gånger.  
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9 Framtida arbete 
I detta kapitel presenteras förslag till fortsatta studier. 
 
Framtida arbete skulle kunna vara att producera en applikation som automatiserar 
processen för att uppnå interoperabilitet mellan Revit och BEAst Portal. För att det 
ska kunna göras behöver en ny kartläggning av BEAst Portal funktionerna göras då 
den vid utförande av examensarbetet var i en utvecklingsfas.  
 
En studie kan även göras för att se om tillvägagångssättet är lika för att uppnå 
interoperabilitet mellan Revit och BEAst Portal som integrerad användare. 
 
I examensarbetet har enbart en överföring från BIM till BEAst Portal studerats. Ett 
framtida arbete kan göras på hur överföringen kan gå till från BEAst Portal till BIM.  
 
Det finns flera olika BIM-verktyg och en studie kan göras för att se vilka av dessa som 
kan göras interoperabla mot BEAst Portal samt jämföra tillvägagångssätten. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
1. Problem (anledning till införande) 
Vad vill ni uppnå med att göra BIM och BEAst interoperabelt och varför? (Så att 
systemen kan kommunicera, informationsöverföring) 
 
2. Införande 
Varför vill ni uppnå interoperabilitet mellan BIM och BEAst nu? varför har det inte 
gjorts innan? 
 
3. Effekter efter interoperabilitet uppnåtts 
Vilka tror du att effekterna blir av att interoperabilitet uppnås och varför? 

- Hur kommer interoperabiliteten mellan BIM och BEAst att underlätta arbetet 
i Ebbepark?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 2: Lathund för generering av BEAst Label i BEAst Portal 
Nedan följer en lathund för hur minimikrav för data inskrivning samt 
kompletterande frivillig data som används i BEAst Label införs i BEAst Portal. 

Beställare 
1. Skapa en beställare användare genom att: 

1.1 fylla i formuläret där det är krav på att fylla i stjärnmarkerade (*) rutor, till 
exempel företagets namn, postnummer, ort och land, samt annan frivillig 
information som önskas fyllas i 

 
      2. Skapa ett projekt. Ett projekt skapas i BEAst Portal genom att: 

2.2 klicka på fliken “Inköp” > “Projekt” > “Hantera projekt” 
2.3 klicka på knappen “Lägg till” 
2.4 fylla i formuläret, framförallt formulär rutor som är stjärnmarkerade 
2.5 Rutan Projekt är projektnummer (väljs av beställare) 
2.6 Rutan Namn projektets namn 
2.7 sätta status för projektet till “Öppet”, “Planerat”, “Stängt” eller “Borttaget” 
2.8 välja land i rutan “Land” genom val i rullmenyn 
2.9 välja de inställningar som vill has på projektet genom val i form av ja/nej 
för olika funktioner 
2.10 skapa en projektkalender genom att klicka på knappen “Skapa/redigera 
projektkalender”, gör redigeringar om det behövs och klicka sedan på 
knappen “Tillbaka”  
2.11 fylla i “Destinationsrubriker” med information som ska finnas med vid 
order som till exempel lossningsplats, hus, trappa, våning, lägenhet, rum och 
position 
2.12 klicka på fliken adresser och lägga till adress för leveransmottagning och 
godsmottagning genom att fylla i formuläret 
2.13 fylla i övrig frivillig information om önskas 

  
      3. Skapa en leveransplan, det görs genom att: 

3.1 klicka på fliken “Inköp” > “Planering” > “Projektplanering” 
3.2 välja projekt genom att klicka på projektnumret 
3.3 skapa ett nytt behov genom att markera datumet för vilket man vill att 
behovet ska skapas och sedan klicka på knappen “Nytt behov” eller på 
“Importera” för att importera en fil. Vid import av färdig behovsfil, hoppa till 
steg 4. Vid klick på “Nytt behov” skapas behovet i form av en prognos, genom 
val i rullista “Behovstyp” 
3.4 välja artikel genom att klicka i fältet “Artikel” och välja artikeln ur listan 
som dyker upp 
3.5 fylla i antalet artiklar och välja enhet ur rullmenyn 
3.6 välja godsmottagare ur en rullista, registrerade godsmottagare i projektet 
finns med på rullistan. Införande av ny godsmottagare görs enligt steg 2.12. 



 

 
 

3.7 manuellt fylla eller ur en lista välja destinationsrubrikernas värde, till 
exempel lossningsplats B, hus A, trapphus 1, våning 2, lägenhet 1201, rum 
562, position 908 
3.8  välja leveransmottagare ur en rullista, registrerade godsmottagare i 
projektet finns med på rullistan. Införande av ny leveransmottagare görs 
enligt steg 2.11. 
3.9 vid val av artikel väljs rätt leverantör automatiskt 
3.10 sätta datum för leverans om det aktuella är felaktigt genom att manuellt 
skriva in det, eller genom att klicka på kalender ikonen och välja ett datum 
 

      4. Skapa/skicka avrop, det görs antingen manuellt genom att: 
 4.1a klicka in på “Inköp” > “Planering” > “Projektplanering” 
 4.2a klicka på aktuellt projektnummer 

4.3a klicka på datum i kalendern för att se om prognos existerar, avrop kan 
inte göras utan en underliggande prognos 
4.4a klicka på knappen “Skapa avrop” 
4.5a fylla i fönster med information om vilken leverantör som används och 
datum, klicka sedan på knappen “Fortsätt” 
 
Eller automatiskt genom att: 
4.1b klicka in på fliken “Grunddata > “Leverantörsrelaterat” > “Leverantörer” 
4.2b välja aktuell leverantörs leverantörsnummer 
4.3b klicka på knappen “Redigera” 
4.4b välja ja i rullmenyn för “Skapa avrop automatiskt” under rubriken 
“Inställningar” 

 
När ett avrop har skapats skickas avropsfilen även till leverantören.  

Leverantör  
A. Skapa en leverantörs användare genom att: 

A.1 fylla i formuläret där det är krav på att fylla i stjärnmarkerade (*) rutor, till 
exempel  företagets namn, postnummer, ort och land, samt annan frivillig 
information som önskas fyllas i 

B. Innan beställaren kan genomföra beställarsteget 3.4 måste leverantören ha       
fört in artiklar i BEAst. Det görs genom att: 

 B.1 klicka på fliken “Grunddata” > “Artikelrelaterat” > “Artikel” 
 B.2 klicka på knappen “Lägg till” eller på “Importera” för att importera en fil 
 B.3 minst fylla i stjärnmarkerade fält samt frivillig data som önskas 
 B.4 klicka på knappen “Spara” 
 

C. Bekräfta eller ändra avrop och skapa leverans, det görs genom att: 
 C.1 klicka på fliken “Materialleveranser” > “Avrop” 
 C.2 klicka på godsavsändare för avropet som vill ändras eller bekräftas 



 
 

C.3 klicka på artikelid under “Vår artikel” för att göra ändring på avropet, gå 
annars vidare till leverantörssteg C.6 
C.4 ändra det som önskas ändras 
C.5 klicka i koden som beskriver anledningen till rest samt gör en restnotering 
för kvantitet samt nytt leveransdatum om ändring leder till rest 
C.6 klicka på knappen “Bekräfta” 
C.7 klicka på knappen “Bekräfta” i fönstret som öppnas 
C.8 fylla i fält som önskas och klicka sedan på knappen “Skicka 
avropsbekräftelse” 

 
D. Packa leverans, det görs genom att: 

D.1 klicka på fliken “Materialleveranser” > “Leveranser” 
 D.2 högerklicka på leveransen som ska packas och klicka på “Packa” 

D.3 klicka i rutan vid artikeln under “Kundens beställningar” för de artiklar 
som önskas packas i ett kolli 
D.4 klicka på knappen “Packa” 
D.5 välja lämpligt förpackningstyp och sedan klicka på knappen “Spara” 
D.6 markera rutorna under “Öppet kolli” och sedan klicka på knappen “Stäng” 
D.7 fylla i eller justera den informationen som behöver det i fönstret som 
öppnas och sedan klicka på knappen “Spara” 
D.8 klicka på knappen “Skriv ut etiketter” för att generera BEAst Label 
 



 

 
 

Bilaga 3: Order BEAst Supply Material  

 



 
 

 



 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

Bilaga 4: Genererad XML-fil på BEAst standard-format för ett 
fönster 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<ns1:Order xmlns:ns1="urn:beastsupplymaterial:orders:1" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <OrderHeader> 
  <DateAndTimeForWholeOrder/> 
  <Notification/> 
  <Text/> 
  <ReferenceToDocument/> 
  <BuyerNeB> 
   <AddressNeB/> 
   <BuyersContactNeB/> 
   <TaxReference/> 
  </BuyerNeB> 
  <SupplierNeB> 
   <AddressNeB/> 
  </SupplierNeB> 
  <ConsigneeNeB> 
   <AddressNeB/> 
   <ConsigneesContact/> 
  </ConsigneeNeB> 
  <DeliveryNeB> 
   <AddressNeB/> 
  </DeliveryNeB> 
  <ShipFromNeB> 
   <Address_NeB/> 
  </ShipFromNeB> 
  <CarrierNeB> 
   <AddressNeB/> 
  </CarrierNeB> 
  <TransportInformation/> 
  <DeliveryOrTransportTerms/> 
  <PackageIdentification/> 
  <DespatchGroup> 
   <DestinationHeader1>Lossningsplats</DestinationHeader1> 
   <DestinationContent1>A</DestinationContent1> 
   <DestinationHeader2>Lghnr</DestinationHeader2> 
   <DestinationContent2>1001</DestinationContent2> 
   <DestinationHeader3>Position</DestinationHeader3> 
   <DestinationContent3>40</DestinationContent3> 
   <DestinationHeader4>Rum</DestinationHeader4> 
   <DestinationContent4>1</DestinationContent4> 
   <DestinationHeader5>Våning</DestinationHeader5> 
   <DestinationContent5>0</DestinationContent5> 
   <DestinationHeader6>Trappa</DestinationHeader6> 



 
 

   <DestinationContent6>1</DestinationContent6> 
   <DestinationHeader7>Hus</DestinationHeader7> 
   <DestinationContent7>1</DestinationContent7> 
  </DespatchGroup> 
 </OrderHeader> 
 <OrderLine> 
  <DateAndTimeForThisOrderLine/> 
  <DespatchGroup/> 
  <DeliveryOrTransportTerms/> 
  <ArticleIdentifiers/> 
  <Quantities> 
   <OrderedQuantityNeB/> 
  </Quantities> 
  <PriceNeb/> 
  <ReferenceToDocument/> 
  <PackageIdentification/> 
 </OrderLine> 
 <OrderTrailer/> 
</ns1:Order> 
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