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Sammanfattning 

Titel: 
Kommunicerbara informationssystem  

Författare/handledare/examinator: 

John Levin/Mats Fryxell/Kjartan Gudmundsson 

Bakgrund: 

Projektering och produktion är två skilda processer vid uppförandet av ett byggnadsverk. Personalen 

byts i princip i sin helhet. För att information inte skall gå förlorad ställs stora krav på 

kommunikationen mellan projektörer och produktionspersonal. 

I BIM-projekt skapas en informationsmodell med tillhörande visualisering i tre dimensioner. Om 

denna modell existerar känns det uppenbart att den ska föras vidare till produktionsskedet. Att skapa 

en virtuell modell av projektet är att optimera projekteringen. Att enbart snitta denna modell, plocka 

ner den till två dimensioner och leverera den typ av handlingar till produktionen är att suboptimera. 

Syfte: 

Förr bestod projektets informationshantering av utskrivna handlingar. Under en period har 

hanteringen övergått till att bli digital i sin helhet. Undersökningens syfte är att utreda den 

problemtik som uppstår när vi idag arbetar med digitala leveranser och informationshantering i 

databaser. 

Frågeställning: 

Vilka är NCC Constructions viktigaste krav till projektörerna som skapar 

byggnadsinformationsmodellen i anläggningsprojekt för att modellen ska bli tillämpningsbar i 

produktionsskedet?  

Metod: 

Surveyundersökning som tillvägagångssätt innebär en kombination av bred täckning, fokus på 

ögonblicksbilden vid en given tidpunkt och beroendet av empirisk data. Med induktiv ansats tar 

forskningen stegen från empiri, via en teoretisk referensram till en analys och slutsats. Kvalitativ 

forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer som kopplas till den teoretiska referensramen 

skapar underlag för slutsatsen. 

Slutsats: 

Det visar sig att kraven är oberoende av avdelningstillhörighet. Det viktigaste kravet är kravet på den 

struktur som skall definieras i samarbete med produktionspersonal i det tidiga skedet för 

bygghandlingsprojektering. Informationssystemsarkitekturen består av separata system som såsom 

modell, tidplan, kalkyl, externa dokument med flera. För att informationsmängder skall vara 

hanterbara i sitt eget system krävs att samtliga enheter är identifierbara och genomtänkt 

klassificerade. Med IT-verktyg kan informationssystemen samexistera. För interaktion krävs att varje 

delsystem i informationssystemsarkitekturen ges rätt struktur eftersom IT-verktyg endast kan läsa 

metadata, inte tolka den. Skapas denna specifika struktur blir informationsmodellen tillämpningsbar i 

sin helhet under produktionsskedet.  



 
 

Abstract  

Title: 

Communicable Information Systems 

Author/advisor/examiner: 

John Levin/Mats Fryxell/Kjartan Gudmundsson 

Background: 

Design and production are two separate processes in the construction of a building. The staff 

becomes substitut in principle in its entirety. In order that information should not perish, places great 

demands on the communication between designers and production staff.  

Through BIM-project it creates an information model and its visualization in three dimensions. If this 

model exists, it feels obvious that it will be passed on to the production stage. To merely make cuts in 

this model, pick it down to two dimensions and deliver these types of documents for production is to 

sub-optimize. 

Aim: 

In the past, the project consisted of information management by printed documents. During one 

period, the administration moved to become digital in its entirety. The study is intended to 

investigate the problems that occurs when we are now working on digital delivery and information 

management in databases.  

Issue: 

Which is NCC Construction's main requirements for designers, creating the building information 

model of a civilproject for the model to be usefull in the production stage? 

Method: 

Survey Study approach involves a combination of broad coverage, focus on the snapshot at a given 

time and the dependence on empirical data. With the inductive run-up, research takes steps from 

empiricism, through a theoretical framework for the analysis and conclusion. Qualitative research 

method with semi-structured interviews linked to the theoretical framework creates a basis for the 

conclusion. 

Conclusion: 

It turns out that the requirements are independent of the section membership. The key requirement 

for construction project information management and communications is the requirement of the 

structure to be defined in collaboration with the production staff in the early stages of construction 

design documents. The information systems architecture consists of separate systems such as model, 

timetable, cost estimate, external documents with several. If an amount of information should be 

manageable in their system it requires that all units are identifiable and well classified. By IT-tools 

may information systems coexist. For interaction, it requires that each subsystem in the information 

system architecture is given the right structure because the tools can only read metadata, not 

interpret it. Creation of this specific structure makes the information model, in its entirety usefull 

during the production phase.  

  



 
 

Förord 
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nätverk. Nätverket har varit av största betydelse i forskningen. Det finns således en massa människor 

att tacka.  

 

Tack Mats Fryxell för att du gav mig alla förutsättningar och hjälpte mig in i nätverket. Du har hela 

tiden funnits till hands enligt definitionen på en bra handledare för ett examensarbete. 

Tack Kjartan Gudmundsson för att du antog rollen som examinator och uppsatscoach mitt under 

sommaren, semestern och Gothia Cup. 

Tack Rogier Jongeling för förklaringar om detaljer som jag inte funnit i litteratur och för en bra 

grillning på din altan.  

Tack alla uppsatsens respondenter för en trevlig timme och för att jag fick chansen att utföra 

intervjuserien i stressen, precis innan semestern.   

Tack alla i personalen på LNG Nynäshamn för varmt mottagande, svar på alla frågor och trevliga 

raster i skärgårdsmiljö.  

Tack alla i personalen på Citybanans Norrströmstunnel för varmt mottagande, svar på alla frågor, 

trevliga raster och för att jag fick låna både pannlampa och stövlar.  

Tack alla i personalen på Regionstaben för skrivplatsen, svar på alla frågor och för att jag fick chansen 

att flyga helikopter, åka en gullig bil och äta på Strix. 

Tack övrig personal på NCC som bidragit. 

 

Slutligen vill jag (och troligtvis mina vänner) tacka mig för att jag tog chansen att skriva av mig om 

ämnet. Jag känner mig uttömd och kommer inte längre tjata (förlåt!) om virtuellt byggande och BIM 

under middagar och andra treviga stunder vi har tillsammans.   

 

 

John Levin 

Stockholm 2010-08-25 

  



 
 

Innehållsförteckning 

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

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

1.2 Syfte ......................................................................................................................................... 1 

1.3 Problemformuleringen ............................................................................................................ 1 

1.4 Läsanvisningar ......................................................................................................................... 1 

1.5 Kunskapsbidraget .................................................................................................................... 2 

1.6 Avgränsningar .......................................................................................................................... 2 

2 Upptäcktstyrd förstudie .................................................................................................................. 3 

2.1 Utredande begrepp ................................................................................................................. 3 

2.2 Om dimensionerna, virtuella världen och kommunikationsmedium ..................................... 4 

2.2.1 En vidare definition av BIM ............................................................................................. 4 

2.2.2 Att arbeta med en smart modell är virtuellt byggande................................................... 4 

2.2.3 Att hantera information i olika format ............................................................................ 5 

2.2.3.1 Pappersarket starka kultur – en diskussion ................................................................. 5 

2.3 Projektbaserad upptäcktstyrd förstudie i etnografisk anda ................................................... 5 

2.3.1 LNG Nynäshamn .............................................................................................................. 5 

2.3.2 LNG informationshantering ............................................................................................. 6 

2.3.2.1 Internetdatabasen – den digitala banken ................................................................... 6 

2.3.2.2 Ritningsrummet ger kännedom .................................................................................. 6 

2.3.2.3 Den virtuella modellen har sin plats i ritningsrummet ................................................ 6 

2.3.3 Virtuellt byggande på LNG ............................................................................................... 7 

2.3.3.1 Planera i virtuella världen ............................................................................................ 7 

2.3.3.2 Virtuell armering och lager på lager tekniken ............................................................. 8 

2.3.4 Diskussion gällande virtuella byggmetoder från LNG ..................................................... 8 

2.3.4.1 Den allmänna datorn ................................................................................................... 9 

2.3.4.2 Välkommen till projektet ............................................................................................. 9 

2.3.4.3 Mera mängder mindre mängdning ............................................................................. 9 

2.4 Norrströmstunneln ................................................................................................................ 11 

2.4.1 Informationsöverföring från projektering till produktion ............................................. 11 

2.4.1.1 Några digitala banker ................................................................................................ 12 

2.4.1.2 Hyllmeter med ritningar ............................................................................................ 12 

2.4.1.3 Modeller av Norrströmstunneln ............................................................................... 12 

2.4.2 Virtuellt byggande på Norrströmstunneln .................................................................... 12 



 
 

2.4.2.1 Visualisering ............................................................................................................... 12 

2.4.2.2 Koder och färg ger tidsplanering en extra dimension ............................................... 12 

2.4.2.3 Koder för kalkyl och mängder ................................................................................... 13 

2.4.2.4 Verkligheten avbildas med laserscanning ................................................................. 13 

2.4.2.5 Handator på arbetsplatsen i modern kartering......................................................... 13 

2.4.2.6 Digital information styr borriggen ............................................................................. 14 

2.4.3 Diskussion gällande virtuella byggmetoder från Norrströmstunneln ........................... 14 

2.4.3.1 4D-modeller underlättar planeringen ....................................................................... 14 

2.4.3.2 Bra indata ger bättre utdata ...................................................................................... 14 

2.4.3.3 Ytterligare ett steg i maskinstyrningen ..................................................................... 14 

2.5 Sammanfattning av den upptäcktstyrda förstudien ............................................................. 14 

2.5.1 Upptäckten .................................................................................................................... 15 

3 Metod ............................................................................................................................................ 16 

3.1 Vetenskaplig förhållningsätt .................................................................................................. 16 

3.2 Vetenskaplig ansats ............................................................................................................... 16 

3.3 Forskningsstrategi ................................................................................................................. 16 

3.4 Kvalitativ undersökningsmetod ............................................................................................. 16 

3.4.1 Intervju .......................................................................................................................... 16 

3.4.2 Urval .............................................................................................................................. 17 

3.4.3 Objektivitet .................................................................................................................... 17 

3.4.4 Mättnad ......................................................................................................................... 18 

3.4.5 Reliabilitet och validitet ................................................................................................. 18 

3.5 Kvalitativ databearbetning .................................................................................................... 18 

3.5.1 Datainsamling ................................................................................................................ 18 

3.5.2 Datareduktion och transkribering ................................................................................. 19 

3.5.3 Att spegla innehållet ...................................................................................................... 19 

3.5.4 Att söka mönster ........................................................................................................... 19 

3.5.5 Att reflektera, kritisera och granska .............................................................................. 19 

3.5.6 Etik ................................................................................................................................. 19 

3.6 Verksamhetssystem och intranät validerar empirin ............................................................. 20 

3.7 Litteratur utgör grunden för teorin ....................................................................................... 20 

3.8 Metodkritik ............................................................................................................................ 20 

4 Empiri ............................................................................................................................................ 21 

4.1 Företaget i korthet ................................................................................................................ 21 



 
 

4.2 Att projektera och generera bygghandlingar på NCC ........................................................... 21 

4.2.1 Det tidiga skedet för bygghandlingar ............................................................................ 21 

4.2.2 Att projektera med BIM ................................................................................................ 22 

4.2.3 Projektkommunikation via projektpool ........................................................................ 23 

4.2.4 Selektera metadata och objektinformation .................................................................. 23 

4.2.4.1 Dokumenthantering .................................................................................................. 23 

4.2.4.2 Objekthantering ........................................................................................................ 24 

4.3 Den personliga kommunikationen ........................................................................................ 24 

4.3.1 Produktionsexpert i projekteringen .............................................................................. 25 

4.3.1.1 Produktionsanpassning via projekteringsmöten ....................................................... 25 

4.3.1.2 Produktionsanpassning via handlingsgranskning ...................................................... 25 

4.3.1.3 Produktionsanpassning via överlämnandemöten ..................................................... 26 

4.3.1.4 Produktionsanpassning via OCS ................................................................................ 26 

5 Teori ............................................................................................................................................... 28 

5.1 Projektering är skapande av en immateriell värld ................................................................ 28 

5.2 Att vara designer ................................................................................................................... 28 

5.3 Projektets information .......................................................................................................... 28 

5.3.1 Designinformation ......................................................................................................... 28 

5.3.2 Produktionsstyrande information ................................................................................. 29 

5.3.3 Mötesinformation ......................................................................................................... 30 

5.4 Kommunikationens grundteorier .......................................................................................... 30 

5.4.1 Kommunikationsmodeller ............................................................................................. 30 

5.4.2 Envägskommunikation .................................................................................................. 31 

5.4.3 Tvåvägskommunikation ................................................................................................. 31 

5.4.4 Kommunikationsslag ..................................................................................................... 31 

5.4.5 Att välja kommunikationskanal ..................................................................................... 32 

5.4.5.1 Kommunicera skriftligt .............................................................................................. 32 

5.4.5.2 Kommunicera elektroniskt ........................................................................................ 32 

5.4.5.3 Kommunicera muntligt .............................................................................................. 32 

5.4.6 Effektiv intern kommunikation ...................................................................................... 33 

5.5 En arkitektur med rätt förutsättningar.................................................................................. 33 

5.5.1 Skapandet av en informationssystemsarkitektur .......................................................... 33 

5.5.2 Krav på projektets olika informationssystem ................................................................ 35 

5.6 Beställning och leverans av projektets informationsmängder.............................................. 35 



 
 

5.6.1 Varför specificera .......................................................................................................... 35 

5.6.1.1 Skapa identifieringsmöjligheter för en informationsenhet ....................................... 35 

5.6.1.2 Skapa klassificeringsmöjligheter för informationsenheter ....................................... 35 

5.6.2 Om modellstruktur ........................................................................................................ 36 

5.6.2.1 Modellens detaljeringsgrad ....................................................................................... 36 

5.6.2.2 Objektinformation ..................................................................................................... 36 

5.6.3 Om dokumentstruktur................................................................................................... 37 

5.6.3.1 Klasser och typer ....................................................................................................... 37 

5.7 Lean Design ........................................................................................................................... 37 

6 Analys ............................................................................................................................................ 38 

6.1 Tre världar i tre dimensioner ................................................................................................. 38 

6.1.1 Den immateriella världen .............................................................................................. 38 

6.1.2 Den virtuella världen ..................................................................................................... 38 

6.1.2.1 Externa dokument ..................................................................................................... 38 

6.1.3 Den materiella världen .................................................................................................. 38 

6.2 Tvärfunktionellt projekteringsteam ...................................................................................... 39 

6.2.1 Information eller kunskap ............................................................................................. 39 

6.3 Informationssystemsarkitekturen skapas i det tidiga skedet ............................................... 40 

6.3.1 Informationssystem i byggprojekt ................................................................................. 41 

6.3.1.1 Projektpoolen ............................................................................................................ 42 

6.3.1.2 Modell........................................................................................................................ 42 

6.3.1.3 Tidsplan ..................................................................................................................... 43 

6.3.1.4 Kalkyl.......................................................................................................................... 43 

6.3.1.5 Ritningar .................................................................................................................... 43 

6.3.1.6 Externa dokument ..................................................................................................... 44 

6.3.1.7 Branschrekommendationer, svensk standars och norm ........................................... 44 

6.4 Koppla samman systemen i en beständig arkitektur ............................................................ 44 

6.5 Kommunicerbara informationssystem .................................................................................. 45 

7 Diskussion ...................................................................................................................................... 46 

7.1 Forskarens kommunikationsmodell – upprätta struktur ...................................................... 46 

7.2 Forskarens kommunikationsmodell - sökbarhet ................................................................... 47 

8 Slutsats .......................................................................................................................................... 49 

8.1 Vad var syftet......................................................................................................................... 49 

8.2 Vad var frågan ....................................................................................................................... 49 



 
 

8.3 Vad är slutsatsen ................................................................................................................... 49 

9 Litteraturförteckning ..................................................................................................................... 51 

9.1 Tryckta källor ......................................................................................................................... 51 

9.2 Digitala källor ......................................................................................................................... 52 

10 Bilagor ........................................................................................................................................ 54 

10.1 Intervjufrågor ........................................................................................................................ 54 

 

 

 

Figurförteckning 

Figur 1 - LNG Nynäshamn, bilder från samgranskningsmodellen i Navisworks. Källa: Från modellen ... 6 

Figur 2 - Buffertank från Navisworks Källa: Från modellen ..................................................................... 7 

Figur 3 - Buffertank NCC från Navisworks. Källa: Från modellen ............................................................ 7 

Figur 4 - Utgångsvy i Navisworks. Källa: Från modellen .......................................................................... 8 

Figur 5 - Armeringen granskas från konstruktionens insida. Källa: Från modellen................................. 8 

Figur 6 - Förslag på filmens innehåll. Källa: Från modellen och projektet .............................................. 9 

Figur 7 - Skiss på ritning med bifogad mängd. Källa: Ritning från projektet, egen redigering .............. 10 

Figur 8 - Delentreprenader för Citybanan. Källa: Trafikverket .............................................................. 11 

Figur 9 - 3D-bild av Station City. Källa: Trafikverket .............................................................................. 11 

Figur 10 - Visualisering av nya hallen i Station City. Källa: Trafikverket ................................................ 11 

Figur 11 - Tvåvägskommunikation. Källa: Larsson, 2001 ....................................................................... 31 

Figur 12 - Envägskommunikation. Källa: Larsson, 2001 ........................................................................ 31 

Figur 13 - Att skapa en informationssystemsarkitektur. Källa: Axelsson, 1998 .................................... 34 

Figur 14 - Utökad modell. Det rödfärgade är analytiskt framtaget. ...................................................... 40 

Figur 15 - Byggprojektets informationssystem. Skapad analytiskt. ...................................................... 42 

Figur 16 - Upprätta struktur. Källa: Forskarens modell ......................................................................... 46 

Figur 17 - Sökbarhet i projekt. Källa: Forskarens modell....................................................................... 47 

 

 

file:///C:/Users/SEJOHLEN/Documents/Examensarbete%202010/Skrivet%20material/Arbetet/Examensarbete%202010.docx%23_Toc270511358
file:///C:/Users/SEJOHLEN/Documents/Examensarbete%202010/Skrivet%20material/Arbetet/Examensarbete%202010.docx%23_Toc270511359
file:///C:/Users/SEJOHLEN/Documents/Examensarbete%202010/Skrivet%20material/Arbetet/Examensarbete%202010.docx%23_Toc270511360
file:///C:/Users/SEJOHLEN/Documents/Examensarbete%202010/Skrivet%20material/Arbetet/Examensarbete%202010.docx%23_Toc270511361
file:///C:/Users/SEJOHLEN/Documents/Examensarbete%202010/Skrivet%20material/Arbetet/Examensarbete%202010.docx%23_Toc270511362
file:///C:/Users/SEJOHLEN/Documents/Examensarbete%202010/Skrivet%20material/Arbetet/Examensarbete%202010.docx%23_Toc270511363
file:///C:/Users/SEJOHLEN/Documents/Examensarbete%202010/Skrivet%20material/Arbetet/Examensarbete%202010.docx%23_Toc270511364
file:///C:/Users/SEJOHLEN/Documents/Examensarbete%202010/Skrivet%20material/Arbetet/Examensarbete%202010.docx%23_Toc270511365
file:///C:/Users/SEJOHLEN/Documents/Examensarbete%202010/Skrivet%20material/Arbetet/Examensarbete%202010.docx%23_Toc270511366
file:///C:/Users/SEJOHLEN/Documents/Examensarbete%202010/Skrivet%20material/Arbetet/Examensarbete%202010.docx%23_Toc270511367
file:///C:/Users/SEJOHLEN/Documents/Examensarbete%202010/Skrivet%20material/Arbetet/Examensarbete%202010.docx%23_Toc270511368
file:///C:/Users/SEJOHLEN/Documents/Examensarbete%202010/Skrivet%20material/Arbetet/Examensarbete%202010.docx%23_Toc270511369
file:///C:/Users/SEJOHLEN/Documents/Examensarbete%202010/Skrivet%20material/Arbetet/Examensarbete%202010.docx%23_Toc270511370
file:///C:/Users/SEJOHLEN/Documents/Examensarbete%202010/Skrivet%20material/Arbetet/Examensarbete%202010.docx%23_Toc270511374


1 
 

1 Inledning 
I kapitlet ges uppsatsens ramar. Varför forska i detta ämne? Vad är tanken? Vilket är problemet? 

Läsanvisningarna guidar den som har för avsikt att endast läsa delar av uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 
Projektets vision, kunskap och information finns initialt tankar och skisser hos beställaren, 

projekteringsgruppen och konstruktörerna. Informationen skall kommuniceras till produktionen för 

att skapa den materiella produkten med god kvalité, i rätt tid och till maximalt det kalkylerade 

kostnaden. Kommunikation sker främst via bygghandlingar i form av ritningar, föreskrifter och 

tabelldata.  

Projektering och produktion är två skilda processer vid uppförandet av ett byggnadsverk. Personalen 

byts i princip i sin helhet. Därmed ställs stora krav på kommunikationen mellan projektörer och 

produktion för att vision, kunskap och information inte skall förloras vid överlämning. Det är här jag 

som forskare tvivlar på att enbart 2-dimensikonella bygghandlingar kan leverera helhetsbilden som 

krävs.  

I BIM-projekt skapas en informationsmodell med tillhörande visualisering i tre dimensioner. Om 

denna modell existerar känns det uppenbart att den ska föras vidare till produktionsskedet. Att skapa 

en virtuell modell av projektet är att optimera projekteringen. Att enbart snitta denna modell, plocka 

ner den till två dimensioner och leverera den typ av handlingar till produktionen är att suboptimera.  

1.2 Syfte 
Byggbranschen är inte konservativ. Ständig förändring sker och det är omöjligt att som enskild 

yrkesverksam i branschen befinna sig i kunskapsmässig framkant i verksamhetens alla delar. Förr 

bestod projektets informationshantering av utskrivna handlingar. Under en period har projektets 

informationshantering övergått till att bli digital i sin helhet. Undersökningens syfte är att utreda den 

problemtik som uppstår när vi idag arbetar med digitala leveranser och informationshantering i 

databaser. 

Anledningen är BIM-verktygens oändliga möjlighet till informationsgestaltande. Men om inga krav 

ställs på projektörens informationsleveranser till produktion kommer dessa enbart bestå av 

traditionella bygghandlingar såsom 2D-ritningar, teknisk beskrivning och hänvisningar till föreskrifter. 

Resterande information kommer att ligga kvar i filen, outnyttjad. Ställs rätt krav initialt i ett projekt 

kan en mängd information framställas och levereras till produktionen.  

1.3 Problemformuleringen 
Vilka är NCC Constructions viktigaste krav till projektörerna som skapar 

byggnadsinformationsmodellen i anläggningsprojekt för att modellen ska bli tillämpningsbar i 

produktionsskedet? 

1.4 Läsanvisningar  
Nästkommande kapitel, ”Upptäcktstyrd förstudie” är en beskrivning av informationshanteringen och 

kommunikationen mellan projektering och produktion i två NCC projekt. Meningen är att du som 
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läsare skall se möjligheterna som skapas med BIM. Dessutom utreds begreppet ”Virtuellt byggande” 

utifrån verkligt användande.  

Svaret på forskningsfrågan antas finnas i en annan del av processen, i projekteringen. Därför utgör 

det tredje kapitlet uppsatsens metodbeskrivning. I kronologisk ordning utreds därefter 

forskningsfrågan i kapitlen empiri, teori, analys, diskussion och slutsats. Delarna behandlar projektets 

informationshantering och kommunikationen mellan projektering och produktion.  

1.5 Kunskapsbidraget  
Uppsatsen är tänkt som ett stöd för dig som funderar över vad BIM kan göra för ditt projekt. Jag 

undersöker problem som kommer med informationens digitalisering. En beskrivning av hur 

informationssystemet skall byggas upp från den första dagen i projekteringen fram till 

överlämnandet av den färdiga produkten. För mig som forskare är BIM, virtuellt byggande och en 

effektiv informationshantering ett verktyg. Ett viktigt verktyg för att optimera NCC Constructions 

kärnverksamhet, det vill säga produktionen.   

1.6  Avgränsningar 
Uppsatsen avgränsas till informationshantering och kommunikation mellan projektering och 

produktion. NCC Construction är det företag som bygger upp förstudien och empiridelen. 

Frågeställningen riktas till avdelning Anläggning men problemet kan även appliceras på avdelning Hus 

och Bostad.  

Undersökningen beskrivs fenomenet i Sverige idag. Nuet studeras, verken dess historia eller framtid 

behandlas inom ramen för denna uppsats. 
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2 Upptäcktstyrd förstudie 
Syftet med kapitlet är att utreda aktuella begrepp för uppsatsen. En förstudie utförs i två av NCC 

projekt på avdelning Anläggning, LNG i Nynäshamn och Citybanans Norrströmstunnel i Stockholm. En 

teoretisk beskrivning av ”virtuellt byggande” och BIM skapar låg tillförlitlighet. Att vara på plats i 

”verkligheten” och beskriva den är ett av målen med förstudien. 

I uppdraget från NCC ingår att utifrån nuvarande process och verktyg för virtuellt byggande beskriva 

hur detta sker i praktiken. Av vilka och hur används verktyget? Kan nyttoeffekter urskiljas i projekten 

och vilka förbättringsområden finns?  

Förutom denna, på plats beskrivning är målet med förstudien en upptäckt. Vilka är 

byggnadsinformationsmodellens viktigaste tillämpningar inom avdelning Anläggning? 

Kommunikationen mellan projektering och produktion studeras i sin helhet. En bild av projektens 

informationshantering ges. Endast spordisk hänvisning till litteratur utförs i detta kapitel. 

Anledningen är den forskningsmetod som beskrivs i nästkommande kapitel. Att forskaren är på plats, 

ute i projekt får stå för förstudiens validitet.  

 

2.1 Utredande begrepp 
Det är på sin plats att i en tidig del av uppsatsen utreda begrepp som är typiska för ämnet.  

Information - Att någon får kännedom om någonting ("blir informerad"); den kan ses som en 

nödvändig, men inte tillräcklig förutsättning för kunskap i betydelsen djupare insikt. 

(Nationalencyklopedin 1) 

Kommunikation - Överföring av information mellan människor. Kommunikation kräver dels ett språk 

eller en kod vari informationen uttrycks, dels ett fysiskt medium varigenom informationen överförs. 

(Nationalencyklopedin 2) 

2D CAD – Tvådimensionell Computer Aided Design  

3D CAD - Tredimensionell Computer Aided Design 

CAD-verktyg – Mjukvara som hanterar CAD 

3D-modell – Modell skapad med 3D verktyg behöver inte vara BIM 

BIM – Building Information Modell, Byggnadsinformationsmodell. Är en 3D modell som är 

objektbaserad och där objektinformation knyts till varje objekt eller byggdel. Systemet bygger på en 

databas som hanterar informationen som skapas.  

BIM-verktyg – Mjukvara som hanterar BIM 

AEC - Architecture Engineering Construction 

4D – 3D CAD integrerad med tidsplan 

5D – 3D CAD integrerad med tidsplan och kalkyl 
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EDM - Electronic Document Management, elektronisk dokumenthantering  

Navisworks – BIM verktyg från Autodesk för samgranskning av modeller 

PDS - Projekt Dokument System, NCC internetbaserade dokumentsystem 

2.2 Om dimensionerna, virtuella världen och kommunikationsmedium 
”BIM, byggnadsinformationsmodellering, har snabbt blivit ett begrepp och många känner att de 

måste hänga med.” (Lindström, 2010) Uppsatsens forskningsområde är presenterat för personer i 

branschen under de senaste månaderna. Det har berättats att det behandlar informationshantering 

och kommunikation i byggprocessen och att BIM är av betydelse för informationshanteringen. 

Majoriteten kopplar då BIM till hantering av 3D-modeller och det betyder att branschen ”hänger 

med”.  

Därför är inte uppsatsens avsikt att förklara skillnaden mellan 2D-CAD och BIM. Det har gjorts många 

gånger och för den som inte har ”hängt med” hänvisas till annan litteratur. Jag tänker i stället 

beskriva BIM och virtuellt byggande. För det är här vi befinner oss, vi som ”hänger med”.  

2.2.1 En vidare definition av BIM 

Autodesk som är leverantör av BIM verktyg definierar BIM som: ”3D, objectoriented, AEC-specific 

CAD”. Jongeling ger i sin forskningsrapport, BIM i stället för 2D CAD i byggprojekt en vidare definition.  

”En vidare definition av BIM är all information som genereras och förvaltas under en 

byggnads livscykel strukturerad och representerad med hjälp av (3D) objekt där objekt 

kan vara byggdelar, men även mer abstrakta objekt såsom utrymmen. BIM-modellering 

är själva processen att generera och förvalta denna information. BIM-verktyg är de IT-

verktygen som används för att skapa och hantera informationen. BIM är alltså ingen 

teknik, men ett samlingsbegrepp på hur informationen skapas, lagras, används på ett 

systematiskt och kvalitetssäkrat sätt. 

Enligt denna definition är en 3D-modell inte med automatik en BIM. Modellen ska vara 

objektorienterad och innehålla information om byggprocessen och produkten. Många av 

dagens 3D-modeller är endast uppbyggda för visualisering och består av ”död” grafik, 

som till exempel ytor eller solider. Dessa 3D-modeller kan inte definieras som BIM 

eftersom modellerna saknar en objektorienterad struktur som innehåller information om 

vad de olika objekten representerar i den fysiska världen. En BIM kan dock vara en bas 

till en 3D-visualisering där den objektorienterade 3D-modellen förädlas med texturer, 

m.m., för att få fram attraktiva bilder och miljöer. För en samgranskningsmodell, där 

flera disciplin-specifika modeller kombineras till en gemensam modell, gäller samma 

princip. Modellen ska vara objektorienterad och innehålla information om processen och 

produkten den representerar. En ren grafisk samgranskningsmodell är ingen BIM, men 

kan vara baserad på en eller flera BIM.” 

2.2.2 Att arbeta med en smart modell är virtuellt byggande 

För NCC är ”virtuellt byggande” tillämpning av BIM i byggprocessen. Den virtuella byggprocessen 

baseras på användning av intelligenta 3D-modeller i enighet med ovan givna definition av BIM. Enligt 

den strategi NCC satte upp hösten 2007 står i etapp 3, start under 2009: 
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- Krav på byggnadsinformationsmodeller (Virtuella Byggmetoder) 

NCC strävar således efter att få BIM levererat från projektörerna. En modellsamordnare sätter sedan 

samman de olika disciplinernas delmodeller till en samgranskningsmodell för projektet. Med detta 

skapas möjligheten till virtuellt byggande. 

2.2.3 Att hantera information i olika format 

EDM, elektronisk dokumenthantering är att använda datatillämpningar för att hantera bestämda 

paket av information utan att påverka deras innehåll. Paketen kan utgöras av dokument men även 

bestå av andra typer av digital information som tillexempel objekt- eller modellhanterad information. 

(Löwnertz, 2010) Hanteringen av byggprojektens skriftliga information sker idag digitalt. Oftast 

via en internetbaserad databas. Fördelen med dessa databaser är att de kan hantera stora filer 

vilket är en förutsättning för modern projektering.  

Mappstrukturen i EDM-system kan anpassas efter projektet önskningar. I regel finns det en 

sökfunktion och en versionshanterare. Ritningar i pappersformat kan allt som oftast beställas via 

systemet. Om förändringar sker i den samlade informationen kommuniceras detta per automatik 

till projektdeltagarna, oftast via mejl.  

2.2.3.1 Pappersarket starka kultur – en diskussion 

Det ligger ingen forskning bakom forskarens uppfattning om att pappersarket har en viktig plats i 

informationssamhället. Det måste finnas en anledning till att morgontidningen trycks i stora fabriker, 

transporteras på lastbil in till staden och till brevbäraren. Brevbäraren cyklar och springer i trappor 

tidigt på morgonen i ett enda uppdrag:  

Morgontidningen ska läsas i pappersformat i handen. Så är det bara.  

Som forskare i ämnet informationshantering kommer jag givetvis inte blunda för detta fenomen. Vi 

är alla olika och branschen är stor. Vissa av oss vill jobba med pappersformat i pärmar, vissa av oss 

digitalt i datorn. Vissa som en hybrid av de båda, utan att ta ställning för något av alternativen. I 

modern informationshantering ingår pappersarket i handen. Varför skulle annars skivarna fortsätta 

utvecklas? Reistad från PC för alla skriver 2007 att 3D-skrivare inte är något nytt. Det har funnits 

sedan mitten av 80-talet på företag som jobbar med arkitektur, konstruktion och design. Kanske har 

det med mitt resonemang att göra. Känseln är ett viktigt sinne och att hålla något i handen har en 

viss, speciell kultur.  

2.3 Projektbaserad upptäcktstyrd förstudie i etnografisk anda 
I kommande delar beskrivs två referensprojekt. Jag har haft stor hjälp av dialoger jag fört med 

sakkunniga på plats. De sakkunnigas subjektiva förklaringar och forskarens förståelse för projekten är 

det som utgör underlag för detta kapitel.  

2.3.1  LNG Nynäshamn  

Naturgas finns lagrad i jordskorpan och består av brännbara gaser, främst kolväten. Sänks gasens 

temperatur till minus 162 grader kondenserar gasen till vätska och volymen minskar 600 gånger. 

Kondenserad naturgas kallas LNG, liquefied natural gas. (My Newsdesk 2, 2007) 



6 
 

På Brunnsviksholme utanför Nynäshamn har NCC fått i uppdrag att bygga en LNG-terminal. Avtalet 

innebär också byggnation av den infrastruktur som erfordras kring den nya terminalen. 

Naturgastanken ska bli 33 meter hög, ha en diameter på 38 meter och kommer glidformsgjutas.  

Kontraktet med Cryo AB, är en generalentreprenad för tankens betongarbeten. Övriga arbeten 

genomförs som partneringprojekt med AGA Gas AB. I detta kontrakt ingår byggnation av dels en 

hamn. Hamnen ska kunna ta emot tankfartyg med en maxlängd på 160 meter och ett djupgående på 

9 meter. Dels en bro som är dryga 120 meter lång och förbinder Brunnsviksholme med fastlandet. 

Dessutom innefattar kontraktet en servicebyggnad, en tillfartsväg till Norviksvägen, bilutlastning 

samt visst markarbete. Det totala ordervärdet uppgår till 275 miljoner kronor och ska stå klart i slutet 

av maj 2011. (My Newsdesk 1, 2009) 

2.3.2 LNG informationshantering 

Det finns mängder med information i ett projekt i LNG storleksordning. Nedan beskrivs hur LNG 

hanterar sin information samt hur kommunikationen med projekteringen ser ut.  

2.3.2.1 Internetdatabasen – den digitala banken 

I projektet finns information av olika typer och format såsom dokument, ritningar, tabeller, protokoll, 

modeller med mera. Tanken är att information som är gällande för mer än en person i projektet skall 

laddas upp på den internetbaserade projektdatabasen. Databasen kan hantera olika format som 

exempelvis pdf, docx, doc, rvt, nwd med flera. Kommunikationen sker digitalt mellan projektets 

deltagare. 

2.3.2.2 Ritningsrummet ger kännedom 

Från databasen beställs kopiering av de dokument som produktionspersonalen vill ha ”i handen”. Jag 

väljer att kalla det ett fysiskt dokument när det kommer ut i ”verkligheten”. Ritningar ska i största 

möjliga mån finnas i ritningsrummet på LNG. Handlingarna ska hänga på galgar väl sorterade. En 

medarbetare i projektet har övergripande ansvar för att ritningarna är kopierade, uppdaterade, och 

sorterade. 

På ritningarna finns ofta hänvisningar, exempelvis till norm eller standard. Gällande beskrivningar 

finns att tillgå i projektet med dessa har inte sin givna plats i ritningsrummet.  

2.3.2.3 Den virtuella modellen har sin plats i ritningsrummet 

I ritningsrummet finns ett skrivbord. På skrivbordet finns en ”allmän” (återkommer till ordet allmän i 

ett senare stycke) dator. Tanken med denna uppställning är att alla i projektet snabbt och smidigt ska 

ha tillgång till 3D-modellen. 3D-modellen är ständigt öppen i den senaste versionen i BIM-verktyget 

Figur 1 - LNG Nynäshamn, bilder från samgranskningsmodellen i Navisworks. Källa: Från modellen 
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Navisworks. Med denna dator kan även projektdatabasen nås och informationssökning via internet 

ske. Modellen som komplement till ritningarna, lättillgängliga i deras rum gör att alla i projektet kan 

jobba mellan dess kompletterande medier vid informationssökning.  

Att använda och jobba i 3D-modellen benämner jag som forskare att arbeta i den virtuella världen. 

Plottas en bild av den virtuella världen, en vy har det genererats en fysisk bild från denna värld.   

2.3.3 Virtuellt byggande på LNG 

Virtuellt byggande är enligt ovan, praktisk tillämpning av byggnadsverkets virtuella modell. LNG 

projektet är det första projektet för anläggningsgruppen i fråga där en virtuell modell existerar i 

produktionsfasen. Vid implementering av virtuellt byggande i ”nya” grupper brukar visualisering, att 

skapa en gemensam bild, vara den initiala tillämpningen. Så även här. 

2.3.3.1 Planera i virtuella världen 

Projektets övergripande planering sker delvis i den virtuella världen. Ibland med modellen öppen på 

en skärm, ibland via fysiska bilder tagna från modellen. Både projektering och produktion arbetar på 

detta sätt.  

Modellsamordnaren definierar ett antal vyer i Navisworks (BIM-verktyget) så att medarbetare får en 

bra utgångspunkt när denne jobbar i den virtuella världen. Med detta menar jag utgångspunkt för 

navigering i 3D-verktyg som kan vara svårt till en början. Vyerna, så kallade viewpoints är döpta efter 

de namn som konstruktionsdelen skänkts. För att exemplifiera detta har jag tagit fram två vyer som 

finns på konstruktionsdelen som benämns Buffertank. Två fördefinierade vyer finns. Den första är 

namngiven Buffertank och visar hela konstruktionen. Den andra är namngiven Buffertank NCC, och 

visar de delar som NCC är ansvariga för entreprenaden.  

 

Planering av detaljutföranden utförs även med hjälp av 3D-modellen. Vid arbetsberedningar används 

modellen i Navisworks för att skapa denna gemensamma bild som önskas. Samtidigt kan 

yrkesarbetarna bidra på ett helt nytt plan eftersom dessa, i ett tidigare skede får förståelse för 

konstruktionen. De kan bidra med den produktionskompetens de äger. Dessutom ges en klarare bild 

av arbetsmiljön som alltid är ett fokusområde i produktion.  

En viktig synpunkt som framkommit i den etnografiska förstudie behandlar virtuell visualisering på 

LNG. Av cirka 30 yrkesarbetare som fört dialog har merparten inställningen att det är mer 

Figur 2 - Buffertank från Navisworks Källa: Från 
modellen 

Figur 3 - Buffertank NCC från Navisworks. Källa: Från 
modellen 
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motiverande att producera någonting som det finns en bild och förståelse av. Finns möjligheten att 

se konstruktionen som en del av den helhet i byggnadsverket som den senare ska utgöra faller det sig 

ännu mer motiverande.  

2.3.3.2 Virtuell armering och lager på lager tekniken 

NCC Teknik har valt LNG i ett pilotprojekt som går ut på att virtuellt modellera armeringsjärn i ett 

antal brofundament. Utförandet av detta pilotprojekt har följts och forskaren har fört dialoger med 

såväl ansvarig arbetsledare som yrkesarbetare. Vid arbetsberedningen användes modellen i 

Navisworks. Yrkesarbetarna nyttjade själva den ”allmänna” dator som finns i ritningsrummet för att 

studera konstruktionen i tre dimensioner. De nämnda anser att modellen ger en djupare förståelse 

för hur konstruktionen skall se ut. Modellen är ett bra komplement till ritningarna. Det fanns en 

sparad viewpoint på armeringen. Att utifrån detta läge i modellen vrida runt och se konstruktionen 

från olika håll medförde inget problem för armerarna.  

Många dialoger fördes just kring armering, framföralt med yrkesarbetare. Forskaren vill framföra 

deras samlade talan på följande sätt: 

Att bygga form, armera, gjuta och riva form utgör stor del av en anläggares dagliga uppgifter. I vissa 

fall när det är mycket järn på liten yta kan det vara svårt att omgående förstå konstruktionen genom 

att titta på en ritning. Då skapas en utvecklande diskussion kring konstruktionen innan 

armeringsutförandet påbörjas. I regel är det inga problem att läsa ritningen.  

Däremot uppstår alltid problem vid armering som löper diagonalt i vertikalled. Tänkt dig en cirkulär 

uppfart i ett parkeringshus. Då krävs att armeringsritningar placera i en lager på lager struktur för att 

helheten skall förstås. En modell i detta läge är ett bra komplement till ritningarna. Vad gäller 

brofundamenten så är det ett intressant försök. Men nyttan i denna ”enkla” konstruktion måste 

vägas mot ”tyngden” att modellera den. Optimalt vore om exempelvis platschefen gör ett urval av 

komplicerade konstruktionsdelar som skall detaljmodelleras.  

2.3.4 Diskussion gällande virtuella byggmetoder från LNG 

Under denna rubrik ges några förslag på tillämpningar som kan vara aktuella för avdelning 

Anläggning framöver. NCC har ett antal användningsområden i det nya CAD-samordnings-PM som är 

Figur 4 - Utgångsvy i Navisworks. Källa: Från modellen 

 

Figur 5 - Armeringen granskas från konstruktionens 
insida. Källa: Från modellen 
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på väg. Dessa idéer är beprövade och väl genomtänkta varför forskarens idéer endast ska läsas som 

förslag och underlag för diskussion.   

2.3.4.1 Den allmänna datorn 

Idén med en ”allmän” dator i ritningsrummet bör framhållas. Om information görs tillgänglig för en 

större massa blir den också kritiserad av en större massa. Det innebär att eventuella fel, problem 

eller smarta lösningar skulle uppdagas i ett tidigare skede. En liten förändring måste då ske på NCC. 

Som det är idag krävs att någon loggar in på den ”allmänna” dator. Det är framförallt tjänstemän som 

har persondator och därmed egen inloggning. Det krävs en inloggning utan ansvarig användare 

eftersom datorn är allmän och alltid ska vara påslagen med en öppen modell. Först då blir datorn 

allmän och beroendet av en tjänsteman eliminerat.  

2.3.4.2 Välkommen till projektet 

Det uppskattas av yrkesarbetarna att bli väl insatt i hela projektet. Omsättning av yrkesarbetare är 

dessutom stor under ett projekt, både internt och hos underentreprenör. I medparten av NCC:s 

kontrakt ansvarar företaget för den övergripande säkerheten på arbetsplatsen. Det innebär att en 

mängd säkerhetsgenomgångar skall genomföras av ansvarig och dessa ser i princip likadana ut. Ett 

förslag är att med hjälp av modellen och annan digital information skapa en film som presenterar 

projektet, organisationen och regler kring arbetsmiljön. Detta ska verka som stöd för platschef, 

kvalité, arbetsmiljö och miljöansvarig i projektet. Det repetitiva ska elimineras, det får datorn sköta. 

 

2.3.4.3 Mera mängder mindre mängdning 

Konstruktörens BIM-verktyg kan räkna ut mängder och skapa ”smarta listor”. Listorna uppdateras per 

automatik i programmet när objekt påverkas. Problemet med att programmet utför beräkning av 

mängd är att konstruktören måste veta hur programmets definitioner och matematiska formler är 

uppbyggda. Ett exempel: 

Figur 6 - Förslag på filmens innehåll. Källa: Från modellen och projektet 
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BIM-verktyget Revit Structure från Autodesk kan enkelt räkna fram volymen på en betongvägg och 

skriva ut detta i en lista. Listan är ”smart” på ett sådant sätt att om väggen görs längre uppdateras 

volymen i listan automatiskt. Placeras en dörr i väggen, tas ett hål ut för dörren och dess drevning. 

Önskas nu volymen på väggen är fråga om Revit räknar brottovolymen, volymen inklusive 

dörröppningen. Eller nettovolymen, volymen exklusive dörröppningen. 

Liknande problematik finns för en mängd objekt och dessa matematiska formler kommer alla 

konstruktörer ha kontroll över in kort. Problemet är att NCC är tidiga med dessa krav på mängder och 

krav på kontroll av mängder. Om NCC ställer kraven och hela tiden höjer kraven på kontroll av 

mängder kommer utvecklingen hos konstruktör gå raskt framåt. Forskaren har ännu inte sett några 

mängder utskrivna på ritningar. Uppfattningen från LNG var att ritningarna var de viktigaste 

informationsbärarna och på dessa vill produktionspersonal se mängder.  

Det kan initialt vara en idé att konstruktören bifogar mängder på betongfundament. I modellen kan 

dessa littereras med exempelvis F1, F2, F3 och så vidare. Placera denna tabell över 

betongfundamenten på aktuell detaljritning och i föreskrifterna. Litterera både på planritning och i 

detaljritning. 

I dialogerna har kritik till detta förslag framkommit. När fundamenten är långa och NCC gjuter dem i 

etapper måste NCC ändå räkna om volymen. Så är det, om NCC inte i ett tidigt skede kan besluta om 

gjutetappen och få modellen ritad på det viset.  

Personal anser även att det kan vara praktiskt om även betongkvalité och täckskiktens höjd stod 

beskriven i dessa tabeller för att snabbt få en överblick av fundamentet. 

Figur 7 - Skiss på ritning med bifogad mängd. Källa: Ritning från projektet, egen redigering  
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2.4 Norrströmstunneln 
Trafikverket är beställare av Citybana i Stockholm som är en sex kilometer lång pendeltågstunnel och 

ska stå klar år 2017. Tunneln sträcker sig från Tomteboda till Stockholm Södra med två nya stationer, 

en vid Odenplan (Stockholm Odenplan) och en vid T-centralen (Stockholm City). NCC har en av 

delentreprenaderna i projektet, Norrströmstunneln. Tunneldelen sträcker sig från Norra Latin till 

Riddarholmen samt innebär byggnation av station Stockholm City. 

 

Stockholm city ersätter Stockholm Central och ska ligga rakt under T-centralen. Stationen får fyra 

spår och två underjordiska hallar med rulltrappor som förbinder stationen med tunnelbanan. 

(Trafikverket, 2010) 

 

Avtalet innebär en entreprenad i ökad samverkan, ett partneringprojekt. Kontraktet är 

generalentreprenad med kontraktstid på fem och ett halvt år. NCC har den enskilt största 

delentreprenaden i projektet Citybanan och ordervärdet uppgår till cirka 1,5 miljarder kronor. 

(Byggindustrin, 2008) 

2.4.1 Informationsöverföring från projektering till produktion 

I enighet med LNG studien beskrivs informationshanteringen i projektet Norrströmstunneln.  

Figur 9 - 3D-bild av Station City. Källa: Trafikverket 

 

Figur 8 - Delentreprenader för 
Citybanan. Källa: Trafikverket 

 

Figur 10 - Visualisering av nya hallen i Station City. Källa: Trafikverket 
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2.4.1.1 Några digitala banker 

Framförallt tre databaser används for informationslagring och kommunikation. Informationen är 

uppdelad i dessa olika banker på grunda av begränsad åtkomsten av informationen för olika 

användare i projektets helhet.  

NCC anställda hade en gemensam bas som endas kan nås av desamma. G: ligger på en intern server 

och är en vanlig mappstruktur. NCC anställda plus särskilt inbjudna använder PDS, med funktioner 

som versionshantering och sök. Mappstrukturen i denna bas är utformad efter projektets önskemål. 

För hela projektet är det trafikverkets databas IDA som är den aktuella. Här placeras all information 

som angår alla projektdeltagare. 

2.4.1.2 Hyllmeter med ritningar 

Redan idag finns hyllmeter med fysiska handlingar. Då är projektet på väg ner i en arbetstunnel till 

det som senare ska bli citybanan med Station City. Även i detta projekt utgör ritningarna en central 

del av platskontoret. Ritningarna är galgade och uppdelade i de olika blocken (arbetsområdena). En 

person i projektet har det övergripande ansvaret för uppdatering, sortering och makulering.  

Perspektivbilder genererade ur en modell och placerade i en ritningsram finns att tillgå. Det fanns 

olika versioner av dessa bilder. Bilderna används flitigt av arbetsledningen.  

2.4.1.3 Modeller av Norrströmstunneln 

Det finns olika versioner av den virtuella modellen. Initialt skapade arkitekten modeller för att i 

virtuell miljö tillse möjligheter att jämföra material och linjer. Det blev starten för en helt annan 

modell som är skapad av projektören och som kommunicerar tunnelns ytor efter det teoretiska 

berguttaget.  

Ytterligare en modell är skapad av NCC Teknik och kommunicerar byggdelar och 

projekteringsområden. Byggdelarna är markerade med littera. En litterering som trafikverket 

definierat i ett tidigt skede. Projekteringsområdena är färgade i olika färger.   

En modell skapas på plats vid produktionsetableringen och jämförs med modellen av berguttaget.  

En modell uppdateras på plats för att användas som en kvalitetsförsäkran och underlag för beslut.  

2.4.2 Virtuellt byggande på Norrströmstunneln 

Här beskrivs Norrströmtunnelns virtuella byggmetoder.  

2.4.2.1 Visualisering 

Både under projektering och i produktion används modellen för visualisering, för att skapa den 

gemensamma bilden. Det innebär stora svårigheter att skapa förståelse för hur tunnlar är placerade i 

förhållande till varandra genom att titta på 2D-handlingar eller på modellbilder. Att använda 

modellen i den virtuella världen ger en helt annan uppfattning av tunnelsystemet.  

2.4.2.2 Koder och färg ger tidsplanering en extra dimension 

Projektets modell med littererade byggdelar används i planeringsprocessen. De littererade 

byggdelarna återkommer i tidplanens aktiviteter. På så sätt kan projektledningen göra avstämningar 

av tidplanens datum, mot modellen och mot verkligheten. Om tidplans aktiviteter är digitalt knutna 

till 3D-modells objekt så att en visualisering kan göras i tid och rum sägs informationssystemet utgöra 

en 4D-modell. Det finns projekt i NCC organisation som jobbar med 4D-modeller.  
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Utöver detta använder produktionsledningen en egen färgkodning (inte projekteringens). Kodningen 

sker idag med färgpennor på utskrivna ritningar. Då kan flera byggdelar, det vill säga flera ID nummer 

få en egen färg. Denna färg kan exempelvis symbolisera en deletapp i produktionen. I projektet är 

målet att produktionens färgkodning ska ritas in i modellen med byggdelar. Att personalen som finns 

på plats skall kunna öppna modellen och rita in de färger som är aktuella för visualiseras av någon typ 

av etapp. Även att kunna ”tända” och ”släcka” de inaktuella objekten för en vy är av intresse. 

2.4.2.3 Koder för kalkyl och mängder 

Norrströmtunnels kalkyl är byggd efter koderna i projektörens modell med littererade byggdelar. På 

så vis får kalkylen med dess mängder en hänvisning till modellen. Det skapar ett överblickbart system 

där verkligheten kan jämföras mot teorin som därmed skapar underlag för uppföljning. Tunnelns 

framfart kan kontrolleras och de faktiska mängderna kan jämföras mot de teoretiska. Med detta kan 

faktiska kostnaderna kontrolleras mot de kalkylerade.  

Kalkylens poster är inte digitalt knutna till modellen. Hade de varit det kan en visualisering i rum, tid 

och kostnad (med mängder) göras. Informationssystemet sägs då utgöra en 5D-modell.  

2.4.2.4 Verkligheten avbildas med laserscanning 

Att laserscanna en tunnelsektion innebär en tät insamlig av inmätta laserpunkter, det vill säga x-, y- 

och z-koordinater. Punktavståndet är i bästa fall några millimeter när tunnelns tak, väggar och sula 

scannas i en uppställning av mätinstrumentet. Vissa lasrar kan, i samband med scanningen registrera 

en digital bild av mätobjektet. 

Tanken är att scanningen utförs efter en eller ett par sprängsalvor i tunneln. Resultatet ska föras in i 

den teoretiska modellen av berguttaget. En kontroll där verkligheten (det scannade) jämförs mot 

teorin med millimeterprecision. Framförallt kontrolleras att den verkliga tunneln inte blir mindre än 

den teoretiska. På detta sätt får även projektet kontroll över sprängningsprecisionen. Det i modellen 

införda resultatet av scanningen ges till beställaren som kvalitetsförsäkring. Det finns ytterligare 

planer för denna scannade modell.  

2.4.2.5 Handator på arbetsplatsen i modern kartering 

På Citybanan utförs kartering av ingenjörsgeolog. Tunnelsektionen okulärbesiktas genom att 

analysera läge för sprickor, sprickorientering, sprickavstånd, vattenföring, antal sprickgrupper med 

mera. En helhetsbedömning av bergets delsektion. Geologen upprättar därefter förslag till 

permanent förstärkning. Kartering och förstärkningsförslag ligger som underlag för beställaren som 

fattar beslut om den permanenta förstärkningen.  

Karteringenshandlingen är i dagläget ett handskrivet protokoll. En lösning där geologen karterar nere 

i tunneln, direkt i modellen via en handdator är under utveckling. Tanken är att tunneln ska karteras i 

den scannade modellen, den som stämmer överens med verkligheten. En ytterligare fördel med 

metoden är att sprickorna kommer kunna följas i tre dimensioner. Då skapas en möjlighet att se på 

sannolikheten att en spricka fortsätter i sin utsträckning och senare krockar med en annan tunneldel. 

Många sprickor kan bidra till dålig bergskvalité vilket kan bli kostnadsstyrande om det inte är 

förutsett. Tanken är att det skall vara lättare att se i en modell i stället för att placera ett antal 2D-

handlingar bredvid varandra.  
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2.4.2.6 Digital information styr borriggen 

Borriggen i Norrströmstunneln styrs med digital information som underlag. Systemet bygger på att 

arbetsledningen och mätingenjören skapar en digital borrplan. Planen förs in i maskinen via ett USB-

minne. Ute på riggen kan föraren med god precision rikta borrens armar i rätt teoretiskt läge. Nästa 

steg i denna process är att bygga upp ett nätverk i tunneln så att informationen kan skickas digitalt i 

nätverket. Serviceloggar kommer därmed kunna skickas till leverantörens serviceavdelning och 

borren kan servas på distans.  

NCC är just nu i ett samarbete med maskinleverantören för att utveckla maskinstyrningen. 

Maskinstyrning innebär att riggens borrarmar styrs per automatik efter digital information. En 

mätingenjör skapar avancerade borrplaner med modellen som underlag. Endast viss handpåläggning 

krävs då nere i tunneln för precisionsborrningen.  

2.4.3 Diskussion gällande virtuella byggmetoder från Norrströmstunneln 

Under denna rubrik ges några förslag på tillämpningar som kan vara aktuella för avdelning 

Anläggning framöver. NCC har ett antal användningsområden i det nya CAD-samordnings-PM som är 

på väg. Dessa idéer är beprövade och väl genomtänkta varför forskarens idéer endast ska läsas som 

förslag och underlag för diskussion.     

2.4.3.1 4D-modeller underlättar planeringen 

En 4D-modell är ett naturligt kommande steg. Norrströmstunnelns personal har samma tänk i 

”verkligheten” som i de skrivna programmens funktioner. Ett ytterligare steg in i den virtuella världen 

skapar nya möjligheter i projektgruppens informationshantering. En visuell tidsplan genererar 

underlag för planering i en ny dimension. Konkreta exempel där datum och modell bör samverka är 

vid planering av brandskydd i tunnelsystemet, genomslag till annan delentreprenör eller då 

anläggningen påverkar tredje man och därmed försetts under restriktioner. 

2.4.3.2 Bra indata ger bättre utdata 

Den scannade tunnelmodellen skulle kunna användas för bygghandlingsprojektering av tunnelns 

betongkonstruktioner. Denna tanke bygger på att det finns en tidsrymd mellan produktion och 

projektering. Skulle konstruktören få tillgång till underlag i form av vekliga tunnelgeometrier bör det 

bli bättre precision i konstruktionen.  

2.4.3.3 Ytterligare ett steg i maskinstyrningen 

Leverantörerna av borriggens maskinstyrningssystem utvecklar löpande sina produkter. Idag finns 

utrustning på borriggar som scannar tunneln under gång. (Kanflod, 2007) Om NCC i framtiden vill 

arbeta med scanning så kan det vara lämpligt att se över vad leverantörerna kan leverera inom detta 

område.  

2.5 Sammanfattning av den upptäcktstyrda förstudien 
Handledaren för detta examensarbete önskar en förklaring av virtuellt byggande, ”hands on”. I 

uppsatsen beskrivs vekligheten, utan fördjupning i tekniska detaljer för att du som läsare ska förstå 

varför den virtuella världen existerar på NCC. Tillämpningar inom virtuellt byggande begränsas enbart 

av din fantasi. Det finns en mängd tillämpningar inom hela organisationen samt ett begränsat antal 

som är beprövade, optimerade och prioriterade. Förhoppning är att det inledande kapitlet medfört 

ökad förståelse för virtuellt byggande som ett verktyg i byggprojekt. Att du, som Lindström 

poängterade vikten av ”hänger med” i denna del av byggprocessen. 
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2.5.1 Upptäckten 

Upptäckten visade sig vara klarare än förväntat. I och med BIM-leveranser i projekt skapas underlag 

för en oändlig mängd tillämpningar. Att i tidiga skeden ställa krav på uppbyggnaden av 

informationsmodellen för en viss tillämpning i produktionen måste ses som underordnat problem för 

en effektiv informationshantering i projekt.  

Upptäckten, och den överordnade problematiken är i stället kraven på en struktur. En struktur på all 

information i ett projekt. Den virtuella modellens uppbyggd bör vara väl genomtänkt och återkomma 

i tidplanen och i kalkylen. Hur skapas en sådan struktur i modern informationshantering? Hur ska 

projektörerna bygga upp och lämna vidare en verkningsfull byggnadsinformationsmodell?  

Metadata enligt bygghandlingar 90 del 8: 

”För att hantera data behöver man ofta uppgifter om den. Sådana data om data 

sammanfattas med termen metadata. I detta sammanhang är metadata information 

om de informationsmängder (dokument och modeller) som utväxlas i bygg- och 

förvaltningsprocessen. Metadata omfattar tillexempel identifiering, beskrivning och 

klassificering av datamängder jämte processbunden information som stöd för att 

hantera informationsmängder.” 

För mig som forskare är metadata: 

- Grunden till att information blir sökbar 

- Grunden till en 4D-modell 

- Grunden till en 5D-modell 

- Grunden till tillämpningar inom virtuellt byggande  

- Grunden till att skapa ”ordning och reda” i all information i ett projekt 

I nästa kapitel beskrivs metoden som kommer att användas för att besvara forskningsfrågan:  

- Vilka är NCC Constructions viktigaste krav till projektörerna som skapar 

byggnadsinformationsmodellen i anläggningsprojekt för att modellen ska bli tillämpningsbar i 

produktionsskedet? 

Efter metodbeskrivning följer kapitlen empiri, teori, analys och slutsats.  
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3 Metod 
I kapitlet ovan beskrivs förstudien. Etnografen måste snarare själv delta i livsförsörjningen än att 

studera den från en objektiv position. Det kräver att forskaren tillbringar avsevärd tid på fältet. 

(Denscome, 1998) Begreppen är utredda och det primära i forskningsfrågan är inringat. Dock söks 

svaret på min frågeställning i en annan del av byggprocessen än den där förstudien genomförts. I 

kommande kapitel beskrivs den metod som användas när forskningsfrågan skall utredas.    

 

3.1 Vetenskaplig förhållningsätt 
Förstudiens primära syfte har varit att inhämta väsentlig kunskap för att uppnå sådan nivå att 

resonemang med respondenten kan föras i forskningens empiridel. Hermeneutisk process handlar 

om tolkningar. Att läsa in generella egenskaper och sammanhang i de konkreta observationerna. 

(Repstad, 1999) Förståelse är av betydelse för tolkningar. Förstudien har givit grundkunskaper för att 

tolka och analysera den rådata som senare ska analysera.  

3.2 Vetenskaplig ansats 
Svaret på frågeställning antas finnas i en del av projektprocessen där forskarens erfarenheter är 

ringa. Det är styrande i valet av angreppsmetod. Att börjar med empirin för att därefter hitta rätt i 

teorin. Med detta tillvägagångssätt tillämpas en induktiv ansats. (Wallén, 1996)  

Jag har inhämtat kunskaper i ämnet men är noggrann med att mina intervjufrågor till empiridelen 

utformas av öppen karaktär. Förstudien påverkar vilka frågor som ställs. Men frågorna bygger inte på 

några i förväg framtagna teorier. Utifrån data från uppsatsens respondenters ackvireras lämpliga 

teorier för att få djup i analysen.  

3.3 Forskningsstrategi  
Det som utmärker en surveyundersökning som tillvägagångssätt är dess kombination av bred 

täckning, fokus på ögonblicksbilden vid en given tidpunkt och beroendet av empirisk data. 

(Denscombe, 1998) Byggbranschen är inte konservativ! Just nu är informationshanteringen på väg att 

digitaliseras i sin helhet. Därför kan forskningen bara ge en ögonblicksbild av den ideliga 

förändringsprocessen. I empirin beskrivs NCC informationshantering i nuet. Detta kopplas till teori 

och analyseras. Slutligen leder det till en slutsats i forskningsfrågan.  

3.4 Kvalitativ undersökningsmetod 
Saknas kunskaper vari fenomenet består, vilka kvalitéer det har är det ointressant att ställa frågor om 

”hur mycket”. Kvalité är således överordnat kvantitet. (Lantz, 1993) BIM måste ses som något nytt i 

branschen. Informationshanteringen förändras, inte bara genom övergången till 3D visualisering utan 

även genom informationshantering i databaser. Oavsett om informationen som hanteras är en 

ritning eller en 3D-modell. Kvantiteten är underordnad. Det är något nytt som undersöks även om 

det som studeras finns idag.  

3.4.1 Intervju 

De öppna intervjuformerna ger olika definition av fenomen. Förenklat sägs att det försvårar 

jämförelsen mellan individer vilket är en förutsättning för slutsatser om kvantiteter. I de mer 

strukturerade intervjuformerna är svarsalternativen lika för alla respondenter. Därmed kan dessa 

utgöra grund för slutsatser om kvantiteter. (Lantz, 1993) Forskaren väljer att använda 
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semistrukturerade intervjuer. Enligt Denscombe handlar det om att låta den intervjuade utveckla 

sina idéer och tala utförligt om det ämne som intervjuaren tar upp. Kontexten i intervjuerna kommer 

vara formalt bestämd (se bilaga). Frågorna används som ett stöd för att inte frångå de valda 

ämnesområdena. Semistrukturen innebär inte en strikt hållning till kontexten utan initialt ställs en 

öppen fråga därefter tillämpas följsamhet med respondent.  

3.4.2 Urval  

Avsikten med denna forskning är att ge en bild av NCC som är så lik den allmänna verkligheten på 

företaget som möjligt. Modern informationshantering och kommunikation undersöks. För forskaren 

innebär det att byggnadsinformationsmodeller (BIM) finns med som bärare av delar av projektets 

information. Svaret på frågeställningen söks hos personal som jobbar i eller mot NCC. Dessa har 

erfarenhet av att arbeta med virtuellt byggande som ett verktyg i kommunikationen.  

För att till fullo uppnå detta bör forskaren intervjua alla som har varit delaktiga i NCC 

projekteringsprocess där en virtuell modell funnits med. Det vill säga en totalundersökning av en hel 

population. Men det finns varken tid eller resurser för detta. Ett stratifierat urval görs och därefter 

inväntas mättnad.  

Stratifierat urval är en blandning mellan slumpmässigt urval och urval med utgångspunkt i bestämda 

egenskaper eller avsikter. (Denscombe, 1998) Chefer på NCC överlämnade en namnlista på 

medarbetare som innehar de egenskaper som efterfrågas. Av dessa görs en prioriteringsordning för 

att få en blandning mellan olika yrkeskategorier och avdelningar tidigt i min intervjuserie. Repstad 

menar att intervjupersonerna bör vara så olika varandra som möjligt. På det viset fås en bred och 

generell bild. Dock minskar den statistiska representativiteten.  

Tabellen nedan visar de personer som intervjuas. Variationsbredd nås enligt ovan beskrivna kriterier.  

 

 
 

3.4.3 Objektivitet 

Att vara i en förstudie i referensprojekt som beskrivs i kapitlet ovan medför, per automatik mycket 

subjektiva utlåtanden. Därför är det av största vikt för mig som forskare att inte ta med mig det 

subjektiva till den kommande fasen i arbetet.  

Sysselsättning Företag Ålder Kön Antal projekt med virtuell modell 

Projekteringsledare avd. Bostad NCC 
Construction 

32 Man Fyra projekt, varav ett externt.  

Entreprenadingenjör/Projekteringsledare avd. 
Anläggning 

NCC 
Construction  

52 Man Är i produktionsskedet i första projektet.  

Installationssamordnare/Installationsledare avd. 
Hus 

NCC 
Construction 

39 Man Ett stort projekt på NCC, flertalet som konsult 
tidigare i karriären.  

Projekteringsutvecklare/Geotekniker NCC Teknik 43 Kvinna Framförallt det nuvarande 

Arkitekt Scharc 
Arkitektur 

35 Man Trettio till fyrtio projekt 

Projekteringsledare/VVS specialist  NCC Teknik 53 Man  Fyra projekt inom NCC 

Projekteringsutvecklare NCC Teknik 50 Man En generalentreprenad, två totalentreprenader 

Installationssamordnare/Installationsledare avd. 
Hus 

NCC 
Construction 

44 Man Delaktig i flertalet. Följt ett från projektering till 
produktion.  
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Det finns alltid en risk att få skevhet i resultat. I första hand för att intervjuaren är människa och inte 

maskin och därför påverkar respondenten. (Bell, 1993) Under intervjuerna agerar forskaren objektivt 

och låter respondenten vara den som tar ställning till intervjuplanens öppna frågor. Bell menar vidare 

att det är lättare att erkänna det faktum att skevhet kan uppstå än att eliminera denna effekt. Finns 

medvetenhet om innehav av starka åsikter i ett ämne krävs särskild uppmärksamhet på hur frågan 

formuleras.   

3.4.4 Mättnad 

Byggprojekt är alltid unika. Även om byggnadsverket är detsamma så måste platsen vara unik. Därför 

är alla projekt unika, precis som de erfarenheter projektpersonalen får med sig till nästa 

byggnadsverk. Av den anledningen är det svårt att avgöra när mättnad nås.  

Om intervjuerna är för många blir analysen lätt ytlig. Därmed faller ett av motiven att göra ett 

kvalitativt forskningsprojekt. När forskaren är mätt på information eller när intervjuerna inte tillför 

något nytt är det dags att sluta. (Repstad, 1999). Forskaren väljer nya respondenter på min lista tills 

mättnad upplevs. Ovan givna tabell beskriver de som intervjuades fram till mättnad.  

3.4.5 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger samma 

resultat. Validitet eller giltighet är ett mått på om undersökningen mäter det som önskas mätas. 

(Bell, 1993)  

Giltighet har i vissa sammanhang betydelsen generaliserbarhet. Generaliserbarhet har då innebörden 

att slutsatser som dras på grundval av en mindre grupp individer också har giltighet för en större 

grupp individer som inte undersöks. (Lantz, 1993)  

Förstudien ringade in undersökningsområdet. Urvalets variationsbred ger tyngd i forskningen. Fokus 

mot intervjuseriens mättnad stärker giltigheten för studien.  

Enligt Lantz räcker det inte med att resultatets giltighet och slutsatsernas generaliserbarhet 

diskuteras utifrån huruvida stickprovet är representativt för populationen. Giltigheten kan i stället 

sägas vara i vilken mån data och resultat speglar källan. Tillvägagångssättet för detta, det vill säga 

utförandet av kvalitativa intervjuer behandlas i nästkommande del.  

3.5 Kvalitativ databearbetning 
Att kvalitativ data alltid är relaterad till ett sammanhang. Att det subjektivistiska alltid har en så 

framträdande placering gör att det inte i förväg finns några bestämda modeller och metoder som i 

detalj föreskriver hur databearbetningen ska ske. Det går inte som inom statistiken att hänvisa till 

allmänt vedertagna regler. (Lantz, 1993) I nedanstående del beskrivs hur forskaren går till väga.  

3.5.1 Datainsamling 

Intervjuguiden bygger på de ämnesområden som har visat sig vara av primär denotation under 

förstudie. Dessa struktureras in under kategorier. Därefter sker en prioritering där kategorier som 

anses ha dignitet får ligger som underlag för skapandet av öppna intervjufrågor. Intervjuguiden är 

densamma i alla intervjuer och finns som bilaga. 

Det personliga mötet prioriteras vid intervjuer. Alla intervjuer utförs i ett personligt möte. Enligt Bell 

bör man försäkra sig om att dokumentera alla svar som respondenten ger. Tillexempel genom att 
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använda ljudbandspelare eller att anteckna. Digital ljudupptagning av respondentens uttalanden gör 

intervjuaren till en mer avslappnad karaktär. Då kan fokus läggas på samspelet med respondenten 

men ändå finns en säkerhet i att all information kommer med i analysen. Tiden för utförandet är 45 

minuter.  

3.5.2 Datareduktion och transkribering 

Transkribering sker direkt efter intervjun. Då är dialogen färsk i minnet och tveksamheter, ironi eller 

andra humana tolkningar blir ihågkomna. Ordagrant transkriberas respondentens uttalanden då citat 

är aktuellt i uppsatsen.  

Redan under transkriberingen startar analysen. Om intervjun uppenbart kommit ifrån 

forskningsämnet reduceras information redan under transkriberingen. Att koncentrera vad 

respondenten uttrycker behöver inte vara en analys. En sådan förkortad framställning innebär inte 

med nödvändighet att förståelsen för fenomenet har ökat. (Lantz, 1993) Däremot fås ett mer 

lätthanterligt material. Själva originalet av intervjun, rådatan utgörs av ljudfilen.  

3.5.3 Att spegla innehållet 

Etthundra enskilda och intressanta upplysningar betyder inte någonting för en forskare om de inte 

kategoriseras på något sätt. Leta efter likheter, skillnader och mönster samt det som är speciellt. (Bell 

1993) Rådatan är i detta stadium reducerad men är fortfarande relativt svårhanterlig. För att 

reducera och strukturera datan ytterligare flyttas information som behandlar samma område, men 

finns i olika intervjuer till ett och samma A1 ark. Då skapas en uppdelning i rubriker som passar 

empiridelen.  

Denna struktur ger en bättre överblick över datan. Nu kan det väsentliga betonas och det 

betydelsefulla träda fram. Ett kodat highlight-system används för att gruppera den viktigaste 

upplysningen ur varje intervjudel.  

3.5.4 Att söka mönster  

Informationsmängden är överblickbar och mönster söks. Kvalité är överordnat kvantitet enligt Lantz. 

En kvantitet av liknande uttalanden är stärkande för empirin men med variationsbredden bör alla 

typer av kvantitativa uttalanden ske med aktsamhet. Om mönster framträder kommer det utgöra 

grunden för den referensram som forskaren vill ta fram i teorin. Enligt Lantz handlar det inte om 

mönster enligt ”mer än” eller ”mindre än” utan snarare om ”likartade” eller ”olikartade” 

uppfattningar eller åsikter.  

3.5.5 Att reflektera, kritisera och granska 

Påträffas oklarheter under analysen av den reducerade datan finns alltid vägen tillbaka till rådatan i 

ljudfilen. Rådatan jämförs med transkriberingen och på så sätt granskas den egna forskningen.  

På liknande sätt sker arbetet och granskningen mellan alla steg. Stärka empirin genom att gå tillbaka 

till det sammanfattade A1 arket och vidare tillbaka till rådatan.  

3.5.6 Etik 

Tre viktiga områden inom etiken är enligt Repstad information, konfidentiellitet och nyttjande. Det är 

väsentligt att inte nämna namn i ljudfilerna och inte heller skylta med namn i det transkriberade 

materialet. Respondenten informeras om studiens syfte, metoden samt användandet av den 

bidragande informationen.  
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3.6 Verksamhetssystem och intranät validerar empirin 
Ledningen inom NCC Construction Sverige styr verksamheten med hjälp av ett processorienterat 

verksamhetssystem. Processerna utgår från verksamhetens behov och krav och beskriver hur 

verksamheten ska bedrivas. Under respektive skede i lednings- och kärnprocesserna finns riktlinjer 

och stöd för att säkerställa det slutliga resultatet. Dessa riktlinjer och stöd utgörs av 

processbeskrivningar med tillhörande stöddokument som tillexempel kunskapsdokument, checklistor 

och mallar. 

Hur NCC Construction stödfunktioner arbetar och information om dem ingår inte i 

Verksamhetssystemets omfattning utan finns på Starnet som är NCC intranät. (Om 

verksamhetssystemet, 2010) 

Om speglingen av uppsatsens respondenter överensstämmer med beskrivningar i 

verksamhetssystemet eller med information på intranätet ökar empirins giltighet. 

3.7 Litteratur utgör grunden för teorin 
Böcker och tidskrifter innehåller i princip den ackumulerade kunskap som forskningsprojekt bör 

bygga på. (Denscombe, 1998) Uppsatsens referensram är uppbyggd av litteratur som berör följande 

områden.  

Projektering och produktion – Processernas grunder samt byggandets informationsteknologi.  

Design – Designens grundteorier. 

Kommunikation – Intern kommunikation, olika typer av kommunikation och dess kanaler. 

Informationssystemsarkitektur – Skapandet av informationssystem i allmänhet.  

Informationsstruktur – Enligt standard och rekommendation från forskning i branschen.   

3.8 Metodkritik 
Metodvalet och genomförandet av forskningen påverkar resultatet. Forskaren väljer en metod som 

anses passande för forskningen och kommer följer den. Framförallt beskrivs den. Beskrivningen är 

viktig del av arbetet så att kritik kan framföras av dig som läsare.  

En respondent kan alltid missuppfattas av intervjuaren. Intervjuaren är ingen maskin, utan en 

människa. Ett sätt att motverka missförstånd och oklarheter är att spegla källan på ett systematiskt 

och beprövat sätt enligt den litteratur som finns för forskningsmetodik.  

Teori kopplas till empiri och skriftliga källor tolkas. Känner man inte till vilket sammanhang texten har 

uppstått så kan det lätt bli feltolkningar. (Repstad, 1999) Huruvida forskaren missuppfattar en källa 

eller utför en felaktig koppling mellan teori och empiri är det bara du som läsare som kan ha åsikter 

om. Forskaren kan bara vara medveten om problematiken när så forskningsfrågan utreds.  
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4 Empiri 
I kapitlet ges en sammanfattande beskrivning av den data som har samlats in under intervjuserien 

samt data som beskriver NCC projekterings- och produktionsprocesser. Först ges en kort presentation 

av NCC. Därefter en beskrivning av hur det är att projektera med BIM och hantera den digitala 

informationen i ett projekt. Kapitlet behandlar även olika typer av kommunikation. 

  

4.1 Företaget i korthet 
NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i Norden. 2009 omsatte NCC 52 

miljarder kronor med hjälp av 18 000 anställda. Företaget som utvecklar och bygger byggnadsverk är 

verksamt inom hela värdekedjan. 

NCC är uppdelat i fyra områden. Bygg och anläggning benämns NCC Construction. Enheten bygger på 

uppdrag bostäder, kontor, övriga hus, industrilokaler, väger, anläggningar och övrig infrastruktur. 

NCC Roads kärnaffär är produktion av krossprodukter, asfalt, asfaltbeläggning och vägservice. NCC 

Housing utvecklar och säljer permanentbostäder på utvalda marknader. NCC Property Development 

utvecklar och säljer kommersiella fastigheter. (NCC årsredovisning, 2009) 

Construction Sweden är uppdelat i fyra regioner, Syd, Väst, Stockholm/Mälardalen och Norrland. 

Regionerna är i sin tur uppdelade i avdelningarna Hus, Bostad, Mark och Anläggning. (Starnet, 2010)   

4.2 Att projektera och generera bygghandlingar på NCC 
Kommande information är hämtad från NCC Constructions verksamhetssystem. Det medför att 

gällande entreprenadform är totalentreprenad. I praktiken finns det utrymme för NCC Construction 

att påverka projekteringen i andra entreprenadformer. I generalentreprenaden som beskrivs nedan 

har NCC fått den möjligheten. Kommande information kan därför vara gällande oavsett 

entreprenadform.  

4.2.1 Det tidiga skedet för bygghandlingar 

När NCC Construction blir delaktiga i processen är i regel projektutvecklingen genomförd. Det 

betyder att projektidén har antagits samt att investeringsunderlag finns. Själva produkten, 

byggnadsverket är definierad men inte detaljprojekterad. ”..som är beställare har ansvar för att 

projektgruppen tar fram ett program, ett system och ett bygglov. Sen tar vi över, tar fram en kalkyl 

på de handlingar som är klara. Sedan har vi en detaljhandlingsprojektering, där tar vi fram 

bygghandlingarna.” (Intervju, projekteringsledare avd Bostad, NCC Construction)  

Detaljprojekteringen initieras med ett fastställande av en projekteringsorganisation. Organisationen 

samlas vid ett projekteringsstartsmöte där projekteringsanvisningarna och gränsdragningslistan för 

de enskilda projektörerna presenteras. I det interna dokumentet, projekteringsanvisningar står det 

skrivet under rubriken projekteringsgenomgångar att det administrativa arbetssättet bör presenteras 

som tillexempel: 

- Projekteringsanvisningarna 

- CAD-samordnings-PM 

- Dokumenthanteringssystem 
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”..kalkylen byggdes på vanliga handlingar så den var inte kopplad till 3D-modellen. Då försökte man 

ordna det i efterhand. Men det gick inte för som jag ser på det hade man börjat med fel 

förutsättningar”. (Intervju, projekteringsledare avd Bostad, NCC Construction) Uppbyggnaden av 

projektets informationsstruktur i det tidiga skedet var inte kompatibel med kommande tillämpningar 

för informationsmodellen. Den initiala delen av detaljprojekteringen. Då projekteringsanvisningar 

upprättas och styrande dokument skapas väljer forskaren att benämna det tidiga skedet för NCC 

Construction. 

4.2.2 Att projektera med BIM  

NCC har tagit fram en Checklista för 3D-projektering (ur ett husbyggarperspektiv) som finns på 

intranätet. Som punkt nummer ett i denna lista står:  

- Kommunicera tidigt att ni avser att projektera i 3D. Innan ni sluter avtal med projektörerna! 

Informationen är riktad till entreprenadchef och projekteringsledare. Jag har inte för avsikt att i detta 

kapitel spekulera i varför medarbetare uppmanas till detta. Däremot har jag frågat mina 

respondenter vad de vet om projektörens ritprocess i de moderna CAD-verktygen.  

”Ingenting om dagens program. […] Innan jag började som projekteringsledare hade jag en lång 

karriär som konstruktör och ritade i 2D. […] Jag tror jag har ganska bra koll. Rita med 

databashantering har jag ingen erfarenhet av. ” (Intervju, Projekteringsutvecklare, NCC Teknik)  

Projekteringsledaren från avdelning Bostad uttrycker. ”Egentligen vet jag inte mer än vilka program 

dom ritar i. […] själva ritprocessen är jag mer intresserad av att styra i tid och se hur mycket tid de 

behöver för olika moment.”  

”Det som jag känner till sen tidigare är att det är inte samma person som sitter med under 

projekteringsmötena som sedan ritar. Så därför när man gör CAD-manualer och har startmöten för 

CAD-manualer så är det andra människor än de som sedan ritar som sitter med på detta startmöte.” 

(Intervju, Installationssamordnare/Installationsledare avd. Hus, 44 år, NCC Construction) 

Punkt nummer två till fyra, Checklista för 3D-projektering: 

- Utse Modellsamordnare (CAD-samordnare) 

- Hänvisa till CAD-samordnings-PM i Projekteringsanvisningarna så att det blir en bindande 

handlig 

- Använd helst ett dokumenthanteringssystem, så som PDS 

Modellsamordnaren svarar på frågor och vid behov kommunicerar dessa vidare till 

projekteringsledaren. (CAD 3D projektering - Mall, 2010) Denna har naturligtvis även ansvar för 

uppgifter som att upprätta CAD-samordnings-PM, samordnar gemensam framtagning av modulnät, 

ritningshuvud, koordinatsystem och tillämpliga mallar.  

Objektinformation och metadata om byggdelar kan levereras med CAD-ritarens modell. Viss 

informations genereras automatiskt i programmet i samma stund modellen byggs. Viss information 

kräver handpåläggning, framförallt kontroller för att felfritt tillföras modellen. Det är felfri 

objektinformation och metadata som NCC Construction vill få vid modelleveranser. Respondenterna 

frågades huruvida de känner till vilken objektinformation som är lätt eller svår att få fram ur olika 

http://sesoawv2087.se.adroot.net/Verksamhetssystemsdokument/CAD%203D%20projektering%20-%20Mall.doc
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konstruktörsprogram. Analys av svaren säger att detta är något som projekteringsgruppens personal 

har kunskaper om.  

”Sättet att styra detta för vår del är att ha en riktigt bra CAD-manual. Det är nyckeln till att modellen 

ska innehålla den information som vi vill nyttja i ett senare skede. [...]För att det här ska stämma i 

slutänden, så det är oerhört viktigt att den (CAD-manualen) är bra. Då har vi rätt förutsättningar med 

oss från början.” (Intervju, Installationssamordnare/Installationsledare avd. Hus, 39 år, NCC 

Construction) 

4.2.3 Projektkommunikation via projektpool  

Respondenterna svarar likartat med varandra vad gäller projektens informationshantering. 

Användningen av en projektpool är att föredra för att få ordning och reda på projektets information. 

”PDS och den typen av hjälpmedel är perfekt. Det är nästan ett krav”. (Intervju, 

Projekteringsledare/VVS specialist, NCC Teknik)  

”Vi har så många byggdelar och så många teknikområden och frågan är hur man bäst strukturerar. 

[…] Det är där man hamnar förr eller senare i alla fall (i en projektpool). 3D-modeller är jättebra men 

det är svårt att resovisa för alla och arkivera på ett sådant sätt att alla kan komma åt det. […] Som 

arkivering fungerar det inte riktigt utan det är ett levande verktyg och det är jätteviktigt under 

projekteringen. Det vi bygger efter är 2D-handlingar, alltså dokument och det är väl bra om de ligger i 

en bra struktur någonstans.” (Intervju, Projekteringsutvecklare/Geotekniker, NCC Teknik) ”Det blir 

som en referens för alla och som är lika för alla. […] Det som ligger i poolen är det som gäller i 

projektet, ingenting annat.” (Intervju, Installationssamordnare/Installationsledare avd. Hus, NCC 

Construction, 39år)  

Jongeling skriver att BIM är all information som genereras och förvaltas under en byggnads livscykel 

strukturerad och representerad med hjälp av (3D) objekt.  

Det finns åsikter som överensstämmer med Jongelings. ”..allting borde finnas via modellen. 

Egentligen finns redan det och det är inga konstigheter att få in det. […] en databas med dokument 

och sedan har du en modell som är kopplade till varandra.” 

4.2.4 Selektera metadata och objektinformation 

Anta att du författar ett dokument med information om ett betongfundament beläget under en 

vägskylt. I vanlig ordning klickar du på spara-knappen och programmet ger din rubrik som 

filnamnsförslag, Btgfund. I samma stund som du avslutar programmet genreras automatiskt 

ytterligare metadata (information om informationen). Metadata som exempelvis, senast ändrad, typ, 

storlek och taggar.  

Efter en tid kommer frågan på tal igen. Du behöver informationen du författat. Till din förvåning 

hamnade den inte i din projektmapp. Men du minns att du sparade den på hårddisken. Tur att 

databasen har sökfunktion. Men vad döpte du dokumentet till? Första sökningen, Betongfundament. 

Andra sökningen, Vägskylt. Tredje sökningen, vägskylt norra rondellen.  

4.2.4.1 Dokumenthantering  

NCC har i de flesta processen en rutin, checklista, mall eller ett kunskapsdokument som stöd till 

verksamheten. Vad beträffar dokumenthantering i projekt har forskaren inte funnit något lämpligt i 

verksamhetssystemet eller intranätet. Dessutom är intervjusvaren för spretiga för att kunna beskriva 



24 
 

hur dokumenthantering sker. En osäkerhet i ämnets validitet finns. Intervjufrågan kan ha varit 

otydligt ställd eller så har inte NCC något etablerat förhållningsätt. För forskaren är detta en viktig del 

av informationshanteringen i ett projekt. Det är med hjälp av metadata som dokument blir 

klassificerade därmed sökbara. Ämnet kommer att behandlas i uppsatsen men i empirin kan enbart 

ett bra exempel från intervjuerna ges. Grundfrågan var skriven som: 

Finns det att bra sätt för att få en koppling mellan all information som skapas under en projektering?  

(Om respondenten inte förstår frågan ger jag detta exempel: 

Dokumentet som tillhör byggdel … finns på ritning …) 

”Allt är logiskt uppdelat, frågan är vilken typ av dokument du letar efter. Men allt är inte upplagt på 

samma sätt. Mänger och kalkyl är allt strikt uppdelat efter byggdelarna (med hjälp av ID-nummer). 

Men granskningshandlingar eller bygghandlingar ligger uppdelade efter projekteringsområden. Då 

kan det vara så att du får handlingar av en bra bit av projektet och som täcker flera byggdelar.” 

(Intervju, Projekteringsutvecklare/Geotekniker, NCC Teknik) 

4.2.4.2 Objekthantering 

I CAD-samordnings-PM finns en bockruta att kryssa i om NCC har för avsikt att använda CAD-

modellen för mängdavtagning. Vid bockrutan hänvisas till en bilaga, Beredning av A&K-modell för 

mängdavräkning. Areor för alla rum i byggnaden beräknas en gång under projekteringen istället för 

att beräknas av var och en som behöver informationen. Via ett tilläggsprogram kopplas den grafiska 

informationen i modellen till kalkylen med hjälp av specificerad metadata till definierade objekt. Om 

något uppdateras i modellen så uppdateras ytan (mängden) automatiskt i kalkylen. 

Här ställer NCC Construction krav på metadata som ska tillhöra objekten för att kopplingen ska kunna 

ske per automatik. Inom andra praktiska tillämpningar finns krav på objektdata eller metadata. 

Kraven är beskrivna i manualen eller dess bilagor.   

”Vi kallade till oss alla, folk från […], de som var CAD-ansvariga. Vi visade (via en film eller live-

presentation) att såhär kommer jag driva den virtuella modellen. Ni kommer vara en del av de här. 

Det är därför det är viktigt för er att ange den verkliga plushöjden, inte plushöjden från golvet. Så att 

vi kan få ihop alla system till slut. Det är viktigt att ritarna förstår det. Därför är det viktigt att följa 

manualen. Så att det sedan kommer att fungera i modellen.” (Intervju, 

Installationssamordnare/Installationsledare avd. Hus, 44 år, NCC Construction) 

4.3 Den personliga kommunikationen  
”Eftersom jag är inne i projektet så förstår jag det. Men det kan vara svårt för andra att förstå hur jag 

har tänkt. Jag tycker att det ska finnas en i produktion som kan jobba med 3D och öppna upp filen. 

[...] Jag tycker att det är lite synd att de bara får mina plottfiler (digitala ritningar). Jag tycker de ska 

vara på sin byggarbetsplats och kunna öppna modellen.” (Intervju, Arkitekt, Scharc Arkitektur)  

”Det svåraste med detta är att det är inga vattentäta skott. Det är inte så att man projekterar, och 

sedan här framme ska det vara klara färdiga bygghandlingar som man går igenom med 

produktionen. […]det är inte såhär att här kommer en bibba med bygghandlingar. Utan man pratar 

igenom mycket successivt.” (Intervju, projekteringsledare avd Bostad, NCC Construction)   

Inom detta område finns lika många metoder som det finns projekt. I vissa fall skapar kontrakten 

gränser. Men varför ska ett kontrakt få ”vara i vägen” för kvalitén? Det går att som entreprenör 
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påverka projekteringen i en generalentreprenad. De finns inga vattentäta skott säger 

projekteringsledaren för avdelning Bostad. I kommande del beskrivs hur kommunikationen kan 

fungera på NCC.  

4.3.1 Produktionsexpert i projekteringen  

Forskaren tror att BIM-projektering, med modellen i centrum innebär att projektet byggs 

(produceras) tidigare men i en virtuell miljö. Virtuella modellens detaljeringsgrad gör att det inte går 

att jämföra den med en klassisk ”cellplastmodell”. Problem, krockar, risker (innebär vinst eller förlust 

i kronor) detekteras i den virtuella produktionen. Ett tidigt samarbete mellan projekteringen experter 

och produktionens experter bör ge utslag i projektets totala kostnad.  

I litteratur på högskolan beskrivs byggprojektets olika skeden som skarpt definierade och med tydliga 

övergångar. Empirin ser annorlunda ut. ”Projekten idag ser ut så att projekteringen går mer och mer 

parallellt med produktionen. Om man tittar tillbaka i tiden hade man fullständiga handlingar när man 

började bygga. Idag finns det inte tid för det.” (Intervju, Installationssamordnare/Installationsledare 

avd. Hus, 39år, NCC Construction) Det finns personal på NCC som jobbar både i projektering och i 

produktion. Följer projektet i dess olika skeden. Det finns även uttalade roller som ska tillse 

produktionsanpassning i projekteringen. Dessa ingår i den kategorin av personal som definieras i 

rubriken. Det verkar som att NCC vill, redan från det tidiga skedet i bygghandlingsprojekteringen 

engagera produktionspersonal.  

4.3.1.1 Produktionsanpassning via projekteringsmöten  

Att få loss en platschef, arbetsledare eller en lagbas i ett tidigt skede är inte alltid enkelt. De befinner 

sig troligtvis i produktionsskedet i ett pågående projekt.”Platschefen i ett projekt brukar ofta vara 

utsedd innan projekteringsledaren är utsedd. Det som är svårt är att ha lagbasen tillgänglig. Det har 

jag sällan varit med om.” (Intervju, projekteringsledare avd Bostad, NCC Construction) 

Produktionsorganisationen är således planerad men svårtillgänglig. Analysen säger dock att det är en 

prioritering att engagera dessa för projektets stabilitet.  

”..det tydligaste är att man har platschefen med i projekteringsprocessen och är delaktig vid 

projekteringsmöten. […] Vill du göra detta ännu bättre så ska man ta det ett steg till genom att även 

få kontakt med den lagbas som är ansvarig för bygget. Som vet hur det är att vara ute på riktigt i 

produktionen.” (Intervju, projekteringsledare avd Bostad, NCC Construction)  

”Det man försöker är att få med en platschef eller arbetsledare tidigt i projekteringen. […]då kan man 

planera produktionen tidigare och beställa och göra saker mycket billigare än att det ligger tätt 

inpå.” (Intervju, Entreprenadingenjör/Projekteringsledare avd. Anläggning, NCC Construction)   

4.3.1.2 Produktionsanpassning via handlingsgranskning 

NCC har ett kunskapsdokument, Granskningsförfarandet. Dokumentet finns i verksamhetssystemet. 

Här beskrivs arbetsgången för upprättande av bygghandlingar, från preliminärhandling (BP) via för 

godkännande som bygghandling (BG) till bygghandling (BH). I dokumentet kan läsas att 

konstruktören upprättar preliminär handling. Projekteringsledaren samordnar synpunkter från 

projektörer och produktion. Omarbetning utförs av konstruktören och nytt förslag 

(Granskningshandlingen (BG)) skickas till projekteringsledaren. I varje projekt klargörs vilka som 

granskar. Projekteringsledaren beslutar om godkännande som bygghandling.  
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Dokumentet är publicerat i verksamhetssystemet vilket betyder att den är gällande för 

totalentreprenader. Men undantag finns. Citatet är hämtat från en projekteringsutvecklare i en 

generalentreprenad. ”Vi granskar alla handlingar som kunden upprättar vilket jag tror är ganska 

ovanligt. Det gör vi genom att vi sitter med alla blockcheferna. Dels för deras förståelse av objektet 

men även för att […] aktiviteter är beroende av varandra. För att få det optimala utförandet och ett 

rationellt byggande måste man se till helheten.” (Intervju, projekteringsutvecklare, NCC Teknik)   

4.3.1.3 Produktionsanpassning via överlämnandemöten 

Vid överlämning från produktion till förvaltning och kund sker ett slutmöte med kunden. En 

respondent inom avdelning Hus som har varit på ett komplext projekt tillfrågas om det skedde några 

likande möten vid överlämningen från projektering till produktion. ”Nej, det hade vi inte. Men det 

kanske man skulle fundera på att ha en separat mötesserie för det. Det kanske skulle vara bra att ha 

så. Dom som har projekterat får komma tillbaka.” (Intervju, 

Installationssamordnare/Installationsledare avd. Hus, 39 år, NCC Construction) 

I ett annat stort och komplext projekt används överlämnandemöten som samordnas av 

projekteringsutvecklare. En beskrivning av rollen som projekteringsutvecklare ges; ”Det här är ett 

samverkansprojekt. Det är otroligt komplicerat och otroligt stort så det går inte att ta fram 

bygghandlingar från början och lämna till en entreprenör. Vi måste tillsammans lösa de problem som 

dyker up med hjälp av god samverkan. Misstag i projekteringen kan leda till stora förseningar om vi 

inte vet vilka problem vi står inför. Vi försöker hitta sätt som passar vår produktionsapparat så vi kan 

ha en robust tidsplan, där vi sparar pengar och tid i produktionen. Vi får alltså vara med i 

projekteringsskedet. Vi får ta del av vad projektörerna har tänkt sig. Från projekteringsmötena får vi 

med oss en massa frågor som vi behandlar med vår produktionspersonal. Tillbaka tar jag information 

om i vilken ordning vi ska bygga så att vi kan få handlingar i tid. På detta sätt kan vi samordna 

projektering med produktionen. Det är det som kallas projekteringsutveckling.” (Intervju, 

Projekteringsutvecklare/Geotekniker, NCC Teknik)  

Efter att produktionspersonal genomfört granskning av handlingar och medverkat under 

arbetsmöten finns det fortfarande vissa frågor från produktionspersonal. ”Vi kanske vill göra 

förändringar men vi förstår inte vilka konsekvenser förändringarna medför. […] så att man vet vika 

frihetsgrader man har i produktionen.” (Intervju, Projekteringsutvecklare/Geotekniker, NCC Teknik) 

Under dessa överlämningsmöten har först konstruktörerna en genomgång av vad som är viktigt för 

tillexempel en specifik byggdel. Viktiga produktionsaspekter framförs och handlingar förtydligas. 

Bakgrunden till beslut framförs. Därefter startar en diskussion med alla inblandade. Inblandade och 

därmed deltagande på dessa möten från produktionen är just dem som temat berör. 

Det unika med arbetsmetoden som är beskriven ovan är inte att den utförs på detta sätt. Det bör väl 

alltid gå till enligt en liknande metod om det är ett komplext projekt. Det unika är att metoden 

används i en generalentreprenad som traditionellt sett ska vara stel i samarbetet mellan projektering 

och produktion.  

4.3.1.4 Produktionsanpassning via OCS  

Juryn (.NET Awards) motivering: 
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”Logica har implementerat en infrastrukturslösning med hjälp av Microsoft Office Communications 

Server som har integrerats i befintliga system samtidigt som den sänkt kostnaderna, förbättrat 

kommunikationen och sparat tid och miljö hos kunden.” (Wågberg, 2009) 

OCS, Office Communications Server får du tillgång till oavsett om du är medarbetare på NCC eller 

extern i ett projekt. OCS i sin mest avancerade form ger möjlighet till ett bildskärmsmöte med 

kontakt via bildskärm och ljud med en eller flera personer. Möjligheten finns att visa varandras 

dokument, arbeta i samma dokument eller visa bildspel, filmer eller den virtuella modellen. 

(Microsoft, 2009) 

Ingen av mina respondenter nämner denna möjlighet till onlinemöten. Men OCS finns tillgänglig som 

ett verktyg på NCC. Forskaren tänker att om det är svårt att få tillgång till en platschef eller en 

arbetsledare för ett projekteringsmöte kan denne möjligen sitta jour på annan plats. Bli uppring och 

sedan med ljud och bild ge sin åsikt i viktiga frågor i projekteringen som utförs på en helt annan plats.  
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5  Teori 
I teorikapitlet skapas en referensram från litteratur. Den är baserad på böcker, forskningsrapporter 

branschrekommendationer, norm och artiklar. Strukturen i detta kapitel skall följa empirin i största 

möjliga mån. Fenomens grundteorier beskrivs initialt. Därefter ger forskning och branschstandard en 

beskrivning och informationshanterings detaljer.   

 

5.1 Projektering är skapande av en immateriell värld 
Att projektera är att göra en produktbestämning. Inom andra branscher skulle begrepp användas 

som produktutveckling, produktionsstyrning eller utprovning. Projektering innebär även den process 

som styr produktbestämningen. I denna framställning har således ordet samma innebörd som det 

engelskspråkiga begreppet ”design”. Vilket står som det samlade begreppet för delprocesserna i ”the 

building design process” som är sammansatt av ”aestethical design, structural design, engeneering 

design, interior design och environmental design”. 

Som de flesta industriella tillverkningsprocesser består byggprocessen i en ickemateriell process och 

en materiell process. Dessa behöver inte ligga i följd, utan kan löpa parallellt med varandra. Den icke-

materiella produkten handlar om att tänka fram och redovisa en immateriell produkt av 

byggnadsverket. Den tänkta helheten redovisas sedan i ritningar, beskrivningar, specifikationer, 

bilder och fysiska modeller i liten skala. Den immateriella produkten kan även utgöra en digital 

produktmodell. Den ska innehålla alla de uppgifter som behövs för att genomföra den materiella 

produktionen. (Stintzing, 2005) 

5.2 Att vara designer  
Design är att skapa något nytt. Design är inte samma sak som problemlösning som förutsätter att 

problem är kända i förväg. Problemlösning handlar om att lösa en uppgift där resultatet kan vara rätt 

eller fel. Varje designprocess är unik, design är aldrig fullständigt förutsägbar och det finns alltid 

osäkerheter. Det finns inga möjligheter att slippa det ansvar som medföljer. Design betyder att ta 

chansen, att utmana det okända och att skapa det ännu-icke-existerande. (Lövgren, 1998) 

5.3 Projektets information 
Information är det som utbyts i kommunikationsprocessen. (Larsson, 2001) Information innebär att 

någon får kännedom om någonting, blir informerad. Den kan ses som en nödvändig, men inte 

tillräcklig förutsättning för kunskap i betydelsen djupare insikt. (Nationalencyklopedin 1)  

Initialt skapar projektören (designern) information om byggnadsverket. Denna information används 

som underlag vid skapande av ytterligare information för projektet, exempelvis vid planering av 

arbetsutföranden eller vid utformning av styrande planer.  

5.3.1 Designinformation  

Vid BIM-projektering designas byggnadsverk i en virtuell miljö. En modell byggs upp med hjälp av 3D-

objekt som placeras i en modellrymd. Objekten som innehåller objektinformation registreras i en 

databas i BIM-verktyget och parametrar såsom längd, höjd, area, volym, läge på dessa objekt kan 

senare användas för att exempelvis generera önskade listor. En annan funktion i BIM-verktyg är att 

ritningar kan genereras i olika skala genom att snitt definieras i modellen. Ritningen är således 50-
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80% färdigställd direkt vid snittning. Övrig information som tillhör ritningen tillförs i en 2D vy i 

programmet. (Jongeling, 2008)  

 Designen tar form och efter en tid nås bygghandlingsskedet som är beskrivet i empiridelen. Stintzing 

menar att det handlar om att fullfölja genom att redovisa den immateriella produkten för 

upphandling, produktion och driftsättning. Handlingarna utgör underlag för kontrakt med 

entreprenörer. Med hjälp av ritningar och beskrivningar visar designern vad som ska framställas och 

hur det är tänkt att ske. Dokumentserier som upprättas innehåller beskrivningar för upphandling, 

produktion och drift som redovisade i: 

- Förfrågningsunderlag 

- Anbudshandlingar 

- Kontraktshandlingar 

- Bygghandlingar 

- Ändrings-PM 

- Driftinstruktioner  

- Relationshandlingar  

Dessa handlingar rubriceras med hänsyn till syfte som förfrågningsunderlag, kontraktshandlingar, 

bygghandlingar eller driftdokument. (Stintzing, 2005) 

Några begrepp: 

Dokument - Sammanställning av information som behandlas som en enhet och som är beständigt 

lagrad på ett medium. 

Handling - Dokument som har juridisk betydelse. 

Ritning - Dokument som beskriver ett eller flera fysiska objekt huvudsakligen i grafisk, skalenlig 

och symbolisk form. (Löwnertz, 2010) 

5.3.2 Produktionsstyrande information 

Vid närmandet av byggstart finns en mängd information skapat i BIM-projektet som skall 

kommuniceras mellan projektering och produktion. Ytterligare information skapas i detta skede för 

att den immateriella produkten skall kunna produceras utan onödigt risktagande.  

Produktionen styrs med hjälp av planer som avser tid, ekonomi och teknik. Under projektets gång 

hanteras ändringar och tillägg även inom de planer som upprättats så att dessa förblir realistiska att 

uppnå. Strukturens poster i affärssystemet kallas aktiviteter vilka härrör från kalkylsystemet. För att 

känna igen aktiviteterna i de olika systemen används samma koder genom de olika 

planeringsskedena. Exempelvis igenkänns 051 Yttertak i både budget och tidplan. Även i teknisk 

beskrivning återkommer denna kodning. Arbetsberedning startar i god tid före produktion av 

aktiviteter som anses kritiska. Informationen från arbetsberedning av en aktivitet kan vara ganska 

omfattande. (Jägbeck, 2003) 

Överensstämmande den virtuella modellen med posterna (aktiviteterna) i tidsplanen kan en koppling 

skapas mellan den grafiska 3D-modellen och tidplaneringsprogrammet. Utförs detta i ett BIM-projekt 

har information skapats i den fjärde dimensionen (4D). Då kan tidplanens aktiviteter belysas i 

modellen för planering och uppföljning av byggprocessen. (Tulke, 2007) 
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Möjligheten finns även att skapa kopplingar mellan 3D-modellen och kalkylen om den virtuella 

modellen och posterna i kalkylen stämmer överens. I kalkylen finns projektets kalkylerade mängder. 

Denna typ av koppling skapar underlag för avstämning, uppföljning och ekonomisk planering. (Edgar, 

2010) Arbetsmetoden kallas ibland för 5D om tiden i tidsplanen ligger med som den fjärde 

dimensionen.  

5.3.3 Mötesinformation  

Samordning i alla avseende förutsätter möten i en eller annan form. Antingen utförs möten genom 

att kalla samman representanter till en bestämd plats. I annat fall sker kommunikation ned tele- eller 

datahjälpmedel över datanät. Olika typer av möten är: 

Projekteringsmöten – Stående dagordning som behandlar tidshållning, aktuella frågor, kvarstående 

problem, samordning samt budgetuppföljning.  

Byggmöten – Mellan huvudentreprenör och underentreprenör för att samordna 

produktionsaktiviteter. Det är inte ovanligt att frågor som rör projektering kommer på dagordningen 

varför projektörer ibland deltar.  

Besiktning – När produktionen är avslutad i sin helhet, eller en delentreprenad av projektet. 

Introduktionsmöten – För deltagare i projektet som ska introducerad i insatser.  

Samrådsmöten – För allmänheten som berörs av projektet. Möjligheten till frågor väger tungt.  

Programmöten – Är viktiga arbetsmöten då det gäller att inhämta information om bakgrund, 

drivkrafter och verksamhetens behov.  

Föredragningar för myndigheter – Kan gälla detaljplan, lovgivning, fatighetsbildning med mera. 

(Stintzing, 2005)  

Under dessa möten skapas information, framförallt i form av protokoll av olika slag.  

5.4 Kommunikationens grundteorier  
Kommunikation beskrivs som processen för människors kontakt med varandra. De solida begreppen, 

sändare och mottagare har mjuknat. Idag talas det även om deltagare. Kommunikation blir med den 

synen en process där deltagare tillsammans skapar och delar information i syfte att nå ömsesidig 

förståelse. (Larsson, 2001) 

5.4.1 Kommunikationsmodeller 

Det finns två huvudsakliga modellvägar. Den traditionella, med ett linjärt förlopp mellan sändare och 

mottagare och som benämns envägskommunikation. Tvåvägskommunikation är den interaktiva där 

processen ses som ömsesidig kontak eller som ett nätverk av kontakter. Modellerna används i olika 

sammanhang och ibland även parallellt inom organisationer. (Larsson, 2001) 
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5.4.2 Envägskommunikation  

Envägskommunikation bygger på den så kallade basmodellen. Kommunikationsfadern Harold 

Lasswell har uttryckt modellens mest kända fraser: Vem? Säger vad? I vilket medium? Till vem? Med 

vilken effekt? Efter en tid tillfördes modellen feedback, då mottagaren svarar sändaren. Sändaren 

lägger in en mening i budskapet som mottagaren läser ut, det är innebörden av kodning och 

avkodning. Windahl och Signitskap anser att budskapet har fem betydelser: avsett budskap, sänt 

budskap, budskapet i sig, mottaget budskap och uppfattat budskap. Brus, som förkommer i hela 

modellen är en teoretisk gräns för hur tydligt avsett budskap kan urskiljas. Hos sändare och 

mottagare finns individuella, sociala och organisatoriska egenskaper som påverkar deras bild av 

varandra och därför även budskapet. Kontexten säger i vilket sammanhang kommunikationen sker. 

(Larsson, 2001) 

5.4.3 Tvåvägskommunikation  

Modellvägen har växt fram genom nya vetenskapliga rön om kommunikation. Interaktions- och 

nätverksmodeller bygger på tanken att människor samverkar socialt för att nå så djupt som möjligt i 

sin kommunikation. Samverkansspiralen som skissats ovan har svenskt ursprung. Med nätverk som 

verktyg förbättras individens situation och handlingsbenägenhet genom en spiralmässigt stegrad 

identitet, gemenskap och kunskap. Inbördes kommunikation minskar informationsunderläget för 

gruppen. (Larsson, 2001) 

5.4.4 Kommunikationsslag  

Projektets information, som klassas som intern kommunikation skiljer sig mycket åt beroende av 

vilken information som förmedlas.  

Operativ kommunikation – Förmedlar information som behövs för att medarbetaren ska kunna 

sköta sitt egna dagliga arbete.  

Nyhetskommunikation – Förmedlar information om det senaste som har hänt i organisationen. 

Informationen är angelägen för att medarbetaren på lång sikt ska kunna sköta sina uppgifter 

effektivt.  

Figur 12 - Envägskommunikation. Källa: Larsson, 2001 Figur 11 - Tvåvägskommunikation. Källa: 
Larsson, 2001 
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Styrkommunikation – Förmedlar information för att styra och leda verksamheten mot uppsatta mål 

och visioner.  

Förändringskommunikation – Förmedlar information baserad på särskilda händelser inom 

organisationen eller i dess omvärld.  

Informell kommunikation – Förmedlar den mest väsentliga informationen på en arbetsplats. 

Kommunikation sker oftast på en kafferast eller i korridoren. Avsändaren varierar, liksom tema och 

utbredning. Negativ rycktesspridning uppkommer oftast i den informella kommunikationen i stället 

för att vara en effekt av brister i den formella kommunikationen. (Erikson, 2002) 

5.4.5 Att välja kommunikationskanal 

Valet av informationskanal är ett viktigt val för den interna kommunikationen. De tre som skiljs åt är 

enligt Erikson skriftliga, elektroniska, och muntliga kanaler. Här belyses för och nackdelar med dessa. 

5.4.5.1 Kommunicera skriftligt 

Skriftlig information finns på dokument enligt ovan givna definition. Det kan vara en ritning, 

beskrivning, ett protokoll eller en bild. Informationen ska vara fysisk, det vill säga utskriven och 

kommuniceras fysiskt vilket innebär via brev, nyhetstidning, anslagstavla, ritning, faktabroschyr med 

mera.  

Fördelen med denna kanal är att läsaren kan gå tillbaka till dokumentet och läsa på nytt. Förutsatt att 

budskapet är korrekt utformat blir risken liten för feltolkning eller missförstånd. Den skriftliga 

kanalen kan nå mottagaren på många olika platser.  

Nackdelen är att det kategoriseras som envägskommunikation. Möjligheten till dubbelriktad dialog är 

liten. Förskjutning uppstår ofta mellan frågor och svar. (Erikson, 2002) 

5.4.5.2 Kommunicera elektroniskt  

Elektronisk information kommuniceras via telefon, videokonferens, mejl, databas, intranät, film, 

virtuella modell med mera. Elektroniska kanaler med möjlighet till dialog kallas interaktiva och är 

således tvåvägskommunikation.  

Fördelen med dessa kanaler är att de levandegör fakta betydligt bättre än skriftliga kanaler. 

Komplexa samband tydliggörs i blid eller modell. Dessutom har kanalen en överträffande snabbhet 

gentemot den skriftliga kanalen. Att informationen når exakt rätt mottagare i form av grupp eller 

enskild medarbetare säkerställs. Möjligheten att vidarebefordra information finns.  

Den stora nackdelen är kravet på teknikkompetens. Vem är ansvarig för att mottagare behärska det 

elektroniska verktyget? Är kommunikation av informationen viktigast för mottagaren eller sändaren? 

Dessutom kan enskild hård och mjukvara bli styrande för en hel organisation. (Erikson, 2002) 

5.4.5.3 Kommunicera muntligt 

Information som kommuniceras via muntlig dialog i grupp består bland annat av planerade eller 

informella möten, konferenser, utbildning eller seminarier. Projektets möten kan beskrivas som en 

egen arena oavsett om dialogen uppstår planerat eller spontant.  

Fördelen är att få frågan ställd, få den besvarad med möjlighet till förtydligande. Mötet med andra 

människor tillgodoser vårt viktigaste psykologiska behov, det genuina samtalet.  
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Nackdelen är tiden som fordras, dito kostnaden. Utveckling av dialogen krävs alltid i alla 

organisationer. (Erikson, 2002) 

5.4.6 Effektiv intern kommunikation 

Bygg rätt arkitektur – Skapa förutsättningar för den interna dialogen.  

Kombinera olika slags medier - Ha respekt för att medarbetare kan, vill ta till sig och använda 

information på olika sätt. Skapa kombinerande och kompletterande vägar så kommunikationen 

utformas för alla i projektet. 

Underlätta nyfiket sökande och lärande - Kartlägg den tydliga strukturen för kommunikationen inom 

projektet. Ge medarbetaren chansen att på eget bevåg finna den aktuella informationen.  

Inspirera debatt – Ta upp nya frågor till nyfiket ventilerande gällande projektet eller dess omvärld.  

Delegera ansvaret för innehållet – Engagera fler i den interna dialogen och gör dem därmed 

ansvariga för både innehåll och struktur. (Erikson, 2002) 

5.5 En arkitektur med rätt förutsättningar 
Sammanfatta kapitlet ovan; Design är att skapa något nytt, där varje process är unik. Design är aldrig 

fullständigt förutsägbar och det finns alltid osäkerheter. Således är alla byggprojekt unika. Projektets 

information skapas och besår av designinformation, produktionsstyrande information och 

mötesinformation. Information tillhör olika informationsslag och bör således struktureras utifrån 

dessa. Informationen kommuniceras till medarbetare inom olika discipliner och detta görs genom ett 

val av kommunikationskanal. Effektiv intern kommunikation kräver en arkitektur för en fungerande 

dialog. Vad är det för arkitektur det är frågan om?  

5.5.1 Skapandet av en informationssystemsarkitektur  

Det krävs en genomtänkt underliggande arkitektur för skapandet av dagens komplexa 

informationssystem. Informationssystemsarkitektur är den övergripande beskrivningen över hur en 

verksamhets informationsförsörjning och informationsbehandling struktureras, utan att gå in på de 

tekniska detaljerna.  

Som grund att utgå ifrån finns arkitekturstrategier som IRM (Information Resource Management) och 

VBS (VerksamhetsBaserad Systemstrukturering). IRM strategin ser informationen som det centrala i 

systemet, som en resurs som behöver struktureras och hanteras genomtänkt. Ansatsen präglas starkt 

av relationsdatabasernas framväxt.  

VBS ansatsen framhäver i stället informationssystem som decentraliserade resurser i organisationen. 

Informationen knytas ansvarsmässigt till en verksamhetsfunktion. Informationssystemsarkitekturen 

skall följa ansvarsstrukturen, som i sin tur bör baseras på en tydlig uppdelning i 

verksamhetsfunktioner. IRM och VBS följer två skilda huvudmetaforer för informationssystem. Ett 

mellanting finns som tar tillvara på de båda metaforernas fördelar, PAKS (process-, aktivitets-, 

komponentbaserad systemstrukturering). Dessa bokstavskombinationer har alla det gemensamma. 

De utgör basen för att skapa genomtänkta arkitekturstrategier.  

En arkitekturstrategi består av: 

- Tänkande (synsätt på informationssystem) 
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- Riktlinjer för tillvägagångssätt (principer för skapande) 

- En förebild (på design- och lösningsideal) 

Arkitekturstrategi används vid systemstrukturering. Systemstrukturering kan ske som en separat 

designprocess eller integrerat i mindre systemutvecklingsprojekt. Struktureringen innebär 

utformning av informationssystemarkitekturen som skall vara anpassad för verksamheten behov. 

Viktigt är att informationssystemsarkitektur ej avser arkitektur vad gäller datorer och dess 

samverkan. Det benämns IT-infrastruktur och behandlar de informationstekniska delarna av 

systemet.  

Utformningen av enskilda informationssystem sker utifrån strategiskt fattade beslut om 

informationssystemarkitekturen. I det omvända förhållandet utgör en organisations olika 

informationssystem verksamhetens informationssystemsarkitektur. Primära syftet med 

informationssystem är att de skall utgöra stöd för verksamheten. Meningen är att verksamhetens 

användare utnyttjar informationssystemet i handling. (Axelsson, 1998) Nedan ges en schematisk bild 

av hur det hela hänger samman. 

 

 

Figur 13 - Att skapa en informationssystemsarkitektur. Källa: Axelsson, 1998 
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5.5.2 Krav på projektets olika informationssystem 

Olika krav formuleras på informationssystem. Det finns givetvis specifika sådan beroende på vilken 

verksamhet systemet skall utformas för. Översiktligt kan sägas att ett informationssystem bör: 

- Ha god funktionalitet 

- Ha förändringsmöjligheter  

- Vara begripligt för olika intressenter 

- Ha någon eller några som tar ansvar för dess innehåll och vidareutveckling 

- Kunna samexistera med andra informationssystem  

- Utnyttja tillgänglig teknik på ett bra sätt (Axelsson, 1998) 

5.6 Beställning och leverans av projektets informationsmängder 
Bygghandlingar 90 kapitel 8, Digitala leveranser för bygg och förvaltning är källan till avslutande del 

av detta kapitel om inget annat anges.  

Informationssystem besår av information och informationshantering. Det som hanteras är 

informationsmängder, den grundläggande enhet som ingår i en informationsleverans. 

Informationsmängder specificeras av leveransmottagaren i samråd med informationsleverantören. 

Kraven ställas utifrån önskad användning av informationen.  

Informationsmängd - Information som kan utväxlas och lagras som en avgränsad datamängd eller 

datafil. Mängden kan bestå av ett dokument, en modell eller avgränsade delar därav.  

5.6.1 Varför specificera 

Byggprojekts digitala information kan utväxlas mellan aktörer, lagras i filer och databaser, skapas 

eller ändras med programverktyg, användas med andra verktyg och arkiveras för att bli åtkomliga i 

en nära eller mer avlägsen framtid. I samtliga fall fordras god ordning och struktur för att utbytet ska 

nå det resultat som förväntas av aktörerna.  

Är mottagaren av en informationsmäng en människa kan enheten vara relativt ostrukturerad och 

beståndsdelarna grova. Människan som mottagare avkodar ändå budskapet. Om mottagaren är en 

dator ställs betydligt högre krav på struktur, ordning och noggrannhet. En enkelt och effektiv metod 

att uppfylla krav på struktur är genom att använda mallar när informationsmängden skapas.  

5.6.1.1 Skapa identifieringsmöjligheter för en informationsenhet 

En informationsmäng måste vara unikt identifierbar i enhetens egen miljö. Det är grunden för 

hanterbarhet. Enhetens identitet kan tillexempel bestå av: 

- Ett beskrivande namn 

- Ett nummer som ansvarig person ger  

- En automatgenererad identitet från ett datorsystem 

5.6.1.2 Skapa klassificeringsmöjligheter för informationsenheter  

Syftet med klassificering är att sortera och strukturera informationsenheter utifrån ett 

överenskommet fastlagt regelverk. Detta åstadkommes genom att knyta information till de enheter 

som ska redovisas. Enheterna kan indelas i grupper som har liknande grundegenskaper och som ska 

omslutas av information som är typiska för gruppen.  
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5.6.2 Om modellstruktur 

Specifika krav på byggnadsinformationsmodeller kan vara utformade efter dess innehåll, stuktur och 

tekniska utformning (dataformat med mera). Dataformat är inte på något sätt ointressant, men 

teorin i detta kapitel skall inte begränsas av vilket program designern använder. Kravet är ett BIM-

verktyg, vilket som helst.  

5.6.2.1 Modellens detaljeringsgrad 

Med detaljeringsgrad menas vilka minsta objekt som modelleras. Typiska detaljeringsgrader för 

teknisk information är: 

1. Översiktlig grafisk redovisning 

2. Byggdelsklassad grafisk redovisning 

3. Byggdelsklassade objekt med förenklad grafik och generella egenskaper 

4. Byggdelsobjekt med detaljerad grafik och specifika egenskaper 

Forskaren anser att detaljeringsgrad ett till tre ovan nästintill åstadkommes med kravet på BIM-

verktyg i designprocessen. Uppsatsen utreder informationssystem med den fjärde 

detaljeringsgraden. Det innebär krav som: 

- Relationer mellan objekt (i modellen) och till extern information. Tillexempel mellan objekt 

och dokument såsom produktionsinformation, underhållsinstruktioner eller fotografier.  

5.6.2.2 Objektinformation 

Initialt bör en definition ske av vilket minsta objekt som skall modelleras. Varje objekt i modellen har 

ett antal egenskaper. BIM-verktyg är objektorienterade, det är därför väsentligt att klargöra vilken 

objektinformation som skall knytas till ett specifikt objekt. Definiera hur parametrarna namnges och 

vilka värden som är tillåtna.  

Varje informationsmängd skall inneha en unik identitet i sin miljö. Huvudidentiteten för objekt bör 

sättas av det skapande BIM-verktyget och bör även vara globalt unikt. Det vill säga unikt inom 

projektet. Det är en fördel om denna automatgenererade identitet även är mänskligt anpassad.  

Klassificering ska användas för att ge möjlighet till urval av en viss typ av objekt för bearbetning, 

presentation eller utväxling mellan program. Klassificering kan tillexempel utföras genom att 

objekten ges objektinformation om: 

Byggdel - En byggdel enligt BSAB-systemet (byggandets samordning AB) är en del av ett 

byggnadsverk som fyller en huvudfunktion i byggnadsverket. Byggdel definieras utan hänsyn till 

teknisk lösning, materiellt innehåll eller produktionsmetod. Varje byggdel har en kod och ett namn i 

klartext. Koderna är hierarkiskt uppbyggda, så att en mer detaljerad specifikation innehåller den 

överordnade klassens beteckningar plus ytterligare tecken.  

Utrymme - BSAB-systemets utrymmestabell används för att klassificera utrymmen i byggnader och 

utanför dem efter vad de används till.  

Produktionsresultat - Produktionsresultat är den vanligaste indelningen av tekniska beskrivningar 

enligt AMA (allmän material- och arbetsbeskrivning). Det är resultat av aktiviteter på 

produktionsplatsen. Varje produktionsresultat har en kod och ett namn i klartext, även dessa är 

hierarkiskt uppbyggda.  
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Annat -  Exempelvis brandskydd, säkerhet, materialkvalité med mera.  

Det är lämpligt att ange andra objektegenskaper om det finns en anledning. Det kan tillexempel vara 

fysiska egenskaper.  

5.6.3 Om dokumentstruktur  

I uppsatsen behandlas inte dokumentstruktur i form av rubriker, avsnitt eller hur tabeller skall vara 

uppbyggda för att förmå kommunicera med dataprogram. Fokus ligger på den struktur som ger 

information om en informationsmängd. Varje informationsmängd, det vill säga informationsenhet 

måste ha relevant metadata för att hanteras i processer där den används. När dokument laddas upp 

i en för projektet gemensam databas skapas samtidigt en mängd metadata. (Löwnertz, 2010) Ett 

dokument i detta avseende kan lika gärna vara en modellfil. 

Anledningen till en strukturerad filhantering i projekt är för att slippa: 

- Söka utan att finna 

- Söka och finna fel information eller onödigt mycket information 

- Sökning på många håll exempelvis i pärmar, beskrivningar med mera 

- Att dokument eller filer återskapas med okunskap av dess existens 

- Utnyttja dokument eller filer på grund av bristande kunskap om dess status 

- Distribuera och kopiera dokument i stället för att erbjuda direkt tillgång elektroniskt 

5.6.3.1 Klasser och typer 

Genom att klassa en fil ger man den en beskrivning av innehållet och dess funktion. Det finns svenska 

rekommendationer för dokumentklasser. Anledningen att alla projektets deltagare som kommer från 

olika discipliner och företag skall känna igen strukturen.  

Typen uttrycker innehållet mycket noggrannare än klassen. Dokumenttyper är inte fullständigt 

systematiserade utan föreskrivs specifikt för varje leverans. Ett vanligt arbetssätt är att 

dokumenttyper direkt motsvaras av dokumentmallar som reglerar utformning och innehåll. 

Ett exempel kan vara en exakt vy av delar i en modell, som har ett specifikt syfte, såsom en 

undertaksritning. Dokumentklassen blir ”Ritning” eventuellt ”Planritning” och dokumenttypen blir 

”Undertaksritning”.  

5.7 Lean Design  
Biltillverkaren Toyota sägs vara grundaren till välkända Lean production som är ett fokusområde i 

byggbranschen idag. Det inte lika kända epitetet, Lean Design eller Concurrent Engeneering är en 

produktframtagning i samverkansform som också härstammar från biltillverkaren. I 

byggsammanhang kan förfarandet benämnas projekteringspartnering som är en samverkan mellan 

beställare, projektör, konstruktör och entreprenör. Ett tvärfunktionellt projekteringsteam sätts 

samman och en av fördelarna är att det krävs mindre resurser om konstruktionen blir rätt från 

början. Metoden användes vid LKAB projektet MK3. Fel som upptäcks i en sekventiell 

utvecklingsprocess leder ofta till långa kedjor av designiterationer och förseningar. 

Projekteringsmetoden tillsammans med 3D-verktyg sägs vara en av framgångarna till att MK3 

projektet uppnådde målsättningarna beträffande funktion, tid och ekonomi. (Olofsson, 2007) 
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6 Analys 
Syftet med kapitlet är utgå från NCC Constructions processer och förhållningsätt, jämföra dem med 

de teoretiska ramarna. Analytiskt konstrueras en modell. Intentionen är att modellen skall ge 

vägledning för skapandet av en informationssystemsarkitektur uppbyggd av informationssystem med 

möjlighet till systemintegration.    

 

6.1 Tre världar i tre dimensioner 
Arkitekten från Scharc Arkitektur anser att det är synd om produktionen enbart efterfrågar plottfiler 

(digitala ritningar) vid informationsleverans. En modell överför bilden av projektet i ytterligare en 

dimension, i rätt antal dimensioner. Jag förstärker med ett citat från Thorell i hans rapport BIM på 

Bygget – en förstudie; ”Projektörerna har under en längre tid känt att de haft möjlighet att bygga in 

mer information i modellerna än vad som kommer ut till arbetsplatserna i form av pappersritningar.” 

Hur ser skapandet av den materiella produkten ut? 

6.1.1 Den immateriella världen 

Initialt existerar projektet i en immateriell värld. I tankar och i skisser hos projekteringsgrupp och 

beställare. En värld i tre dimensioner. Så arbetar människan i tankar och fantasi. I uppstartandet av 

designprocessens samarbetar experter för att uppfylla beställarens funktionskrav och idéer.  

BIM medför 3D-visualisering. Det är en effektiv metod för alla inblandade att tidigt i 

projekteringsprocessen skapa en tydlig och gemensam bild av byggnadsverket. Jongeling (2007) 

menar det medför ökad förståelse och fler kan vara delaktiga med möjlighet att påverka. I 

designprocessen skapas något nytt, det ännu-icke-existerande.   

6.1.2 Den virtuella världen 

Med hjälp av objektorienterade BIM-verktyg översätts den immateriella världen till den virtuella 

världen. Modellens detaljeringsgrad avgör vad som resovisas i miljön. Projektets olika discipliner 

skapar sina egna modeller efter CAD-samordnarens modulnät och eventuella länkar till 

arkitektmodellen. CAD-samordnaren sätter samman modellerna och en ny värld är skapad.   

6.1.2.1 Externa dokument  

Genom att snitta modellen genereras ritningar som är 50-80 procent beredda. Kompletterande 

information tillförs handlingen därmed skapas projektets juridiska underlag. Övriga handlingar, 

såsom teknisk beskrivning, tidplan, kalkyl, ändrings-PM med mera skapas externt (utanför modellen) 

av ansvarig medarbetare.  

6.1.3 Den materiella världen 

Underlaget för NCC Constructions kärnprocess är skapat. Byggnationen är översättningen av den 

virtuella världen till den materiella. Projektets information kommuniceras i olika medier med respekt 

för att medarbetare kan, och vill ta till sig information på olika sätt. Fysiska handlingar som ritningar 

är lämpliga i ena situationen medan modellen är att fördra i en annan. Det primära i processen är att 

producera den materiella produkten med god kvalité, i rätt tid och till maximalt det kalkylerade 

kostnaden. Produktionspersonalen är användare, som i handling utnyttjar projektets 

informationssystem som ett stöd till verksamheten. 
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6.2 Tvärfunktionellt projekteringsteam 
Mönster i den empiriska datan tyder på att det finns ett antal lämpliga metoder att koppla in 

produktionsexperter i projekteringsprocessen. Exempel är via: 

- Projekteringsmöten  

- Handlingsgranskning  

- Överlämningsmöten 

- OCS (bildskärmsmöten) 

 Att skapa ett tvärfunktionellt projekteringsteam innebär enligt Olofsson (2007) ökad sannolikhet att 

konstruktionen blir rätt från början. En ytterligare fördel är att den sekventiella utvecklingsprocessen 

med långa kedjor av designiterationer ombildas. I stället utvecklas ett samarbete i det tidiga skedet 

där problemens löses i den virtuella produktframtagningen.  

Muntlig kommunikation medför fördelen att ”få frågan ställd”, få den besvarad med möjlighet till 

förtydligande. Om produktionsexperten följer med projektet från projekteringen in i produktionen 

finns ytterligare möjlighet till muntlig kommunikation. Scenariot liknar modellen över 

tvåvägskommunikation, nätverksmodellen. Samverkansspiralen förbättrar individens situation och 

handlingsbenägenhet genom spiralmässigt stegrande identitet, gemenskap och kunskap. Fördelen är 

att produktionspersonal har möjlighet att samtala med medarbetaren som även deltar under 

projekteringen.  

”Det finns väldigt mycket information som aldrig fäster på papper utan som bara finns som något 

slags brus inom projektet. Då måste man vara på plats för att uppfatta alla subtila signaler som finns. 

Det är ganska svårt att förklara. Man måste kanske ha jobbat med detta för att förstå hur det 

fungerar.” (Intervju, projekteringsutvecklare, NCC Teknik) Denna projektinformation, som 

kommuniceras i ett slags brus är av typen informell kommunikation. Negativ rycktesspridning kan 

uppkomma i detta forum, i stället för att vara en effekt av brister i den formella kommunikationen. 

Information förvrängs eller går förlorad i kodning och avkodning av det avsedda budskapet. Sker 

kommunikationen i stället skriftligt har mottagare möjlighet att ”gå tillbaka” till källan och 

kontrollerat budskapet.  

6.2.1 Information eller kunskap 

Ovan beskrivna kommunikation existerar i tvärfunktionell projektering. Jag påminner om 

definitionen: 

Information - Att någon får kännedom om någonting ("blir informerad"); den kan ses som en 

nödvändig, men inte tillräcklig förutsättning för kunskap i betydelsen djupare insikt. 

Med denna definition anses att produktionsexperter i projekteringen har två syften: 

1. Kunskapsöverföring mellan projektering och produktion. Kunskapen är en djupare insikt i 

projektet med tillgänglig information som underlag. Analyser om detta fenomen hamnar 

utanför ramen för denna uppsats. Kunskapsöverföring är skilt från informationshantering.  

2. Uppbyggnaden av projektets informationssystemsarkitektur. Vilket innebär att framföra 

produktionspersonalens krav och önskemål på projektets systemstrukturering.  



40 
 

Därför utreds i denna uppsats produktionens medverkan i det tidiga skedet för NCC Construction 

endast med avsikten av vilka krav som initialt bör ställas för skapandet av ett kommunicerbart 

informationssystem. Ett informationssystem optimerat för tillämpningar inom företagets 

kärnverksamhet, det vill säga produktion.  

6.3 Informationssystemsarkitekturen skapas i det tidiga skedet 
I analysen har forskaren byggt ut modellen över informationssystemsarkitektur. Den kan nu tillämpas 

på generella byggnadsverk. Modellen baseras rätteligen på digitala informationssystem men jag 

utökar giltigheten så även fysiska system ryms som exempelvis ritningssystematiken i ett projekt. 

 

 

Figur 14 - Utökad modell. Det rödfärgade är analytiskt framtaget. 

  

I det tidiga skedet definieras projektets ramar. Efter att projekteringens organisation är fastställd 

samlas teamet vid ett projekteringsstartmöte. För projektets informationshantering sker genomgång 

av projekteringsanvisningarna, CAD-samordnings-PM och dokumenthanteringssystem. Fördelen med 

att hänvisa till dokument är att de blir juridisk bindande. Det kan tyckas väl detaljerat att styra all 

metadata för samtliga informationsenheter i ett projekt. Men sker det inte får samtliga 

projektmedlemmar, under resterande del av projektet uppbyggnad räkna med att: 

- Söka utan att finna 

- Söka och finna fel information eller onödigt mycket information 

- Sökning på många håll exempelvis i pärmar, beskrivningar med mera 
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- Att dokument eller filer återskapas med okunskap av dess existens 

- Inte kunna utnyttja dokument eller filer på grund av bristande kunskap om dess status 

- Distribuera och kopiera dokument i stället för att erbjuda direkt tillgång elektroniskt 

Detsamma gäller de informationsenheter som definieras i modeller. Det är även viktigt att tänka på 

att medarbetaren som ritar och bygger upp disciplinspecifika delmodeller inte alltid den som är 

deltagande vid projekteringsmöten. Säkerställ därför, i det tidiga skedet att ritaren deltar på mötet 

då modells uppbyggnad definieras. ”Det kan bli kostnadsstyrande om en uppdragsledare sitter och 

säger; ”såhär kör vi”. Det kan vara en liten text som vi som beställare vill få med och som skulle 

innebära ett extrajobb för CAD-ritaren. Huruvida det är så eller inte kan bara den som ritar svara på. 

Inte den som är projektör för disciplinen. Det är inte honom man ska kalla till ett CAD-möte. Dom 

brukar i regel inte sitta med på vanliga projekteringsmöten. Men det är dem det gäller att fånga upp i 

ett eget forum.” (Intervju, Installationssamordnare/Installationsledare avd. Hus, 44 år, NCC 

Construction)  

Tillsammans bör projektdeltagarna i den tvärfunktionella projekteringsorganisationen i det tidiga 

skedet för bygghandlingar samverka för att skapa en robust informationssystemsarkitektur. Det 

enskilda informationssystemet bör: 

- Ha god funktionalitet 

- Ha förändringsmöjligheter  

- Vara begripligt för olika intressenter 

- Ha någon eller några som tar ansvar för dess innehåll och vidareutveckling 

- Kunna samexistera med andra informationssystem  

- Kunna utnyttja tillgänglig teknik på ett bra sätt 

Enskilda informationssystem bildar i relation till varandra projektets informationssystemsarkitektur. 

Därför bör inte ett system utformas utan en tanke på samexistens med projektets övriga 

informationssystem.  

6.3.1 Informationssystem i byggprojekt 

Analytiskt konstrueras en modell över informationssystem i byggprojekt. En förklaring av sambanden 

mellan systemen ges under komman rubriker.  
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Figur 15 - Byggprojektets informationssystem. Skapad analytiskt.   

 

6.3.1.1 Projektpoolen 

Som ett övergripande och samlande system ligger projektpoolen. När en informationsmängd skapas 

som är gällande för mer än en medarbetare skall den laddas upp i systemet. Dokumentet (filen) 

klassificeras och identifieras vid uppladdning. Klassificeringen sker i regel genom att filen placeras i 

en mapp som ger en övergripande beskrivning av innehållet. Det finns svenska rekommendationer 

för klassificering av anledningen att medarbetare, oavsett disciplintillhörighet kan söka och hitta i 

systemet.  

Därefter ges filen en typbeskrivning. Några standardiserade typbetäckningar finns inte. Filtypen 

uttrycker med noggrannhet filens innehåll. För att utnyttja relationsdatabasens fulla kapacitet, 

exempelvis vad gäller sökbarhet är en fullsändig systematisering av filers typbetäckning ett krav. 

Vilket i praktiken innebär att varje leverans av en informationsenhet (en fil) ges en specifik 

typbetäckning. Beskrivning av typ och klass måste definieras i det tidiga skedet för att uppladdningen 

skall bli rätt redan då den första filen laddas upp.  

”Steg ett är att ha en projektpool. En pool som är gemensam för alla som är delaktiga i projektet. Det 

blir som en referens för alla, som är lika för alla. Det är som jag ser det, en oerhört viktig del att hålla 

ordning på handlingarna i ett projekt. Det som ligger i poolen är det som gäller i projektet, och 

ingenting annat.” (Intervju, Installationssamordnare/Installationsledare avd. Hus, 39 år, NCC 

Construction) 

6.3.1.2 Modell 

I projektpoolen ligger projektets modell eller modeller uppladdade. Dessa kan laddas ner till en lokal 

hårddisk och med hjälp av BIM-verktyg kan modellen öppnas och praktiskt användas. Därmed är 

modellen ett separat informationssystem med kapacitet för integration med andra 

informationssystem om BIM-verktyget har prestandan som krävs. En struktur i modellen är ett krav 

för integration eller koppling till andra informationssystem. 
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Varje objekt i modellen måste inneha en unik identitet i sin miljö. Huvudidentiteten för objekt bör 

sättas av det skapande BIM-verktyget. För enkelhetens skull ges objekt en identitet som är globalt 

unikt i projektet. Då finns ingen risk för dubbletter.  

Utöver identitet krävs klassificering. Klassificeringen bör vara noggrant uttänkt för möjligheten att 

göra urval av en viss typ av objekt för bearbetning, presentation eller utväxling mellan program. 

Förslagsvis kan klassificering utföras genom att objekten ges objektinformation om:  

- Byggdel, exempelvis genom BSAB-systemet  

- Utrymme, exempelvis genom BSAB-systemets utrymmestabell 

- Produktionsresultat, exempelvis genom AMA 

- Brandskydd, materialkvalité eller annan lämplig information.  

Ett objekt kan ges ett antal klasser. Vissa skapas per automatik under ritprocessen andra kräver 

handpåläggning. Därför är det av stor betydelse att brukarna av modellen i senare skeden, redan i 

det tidiga skedet definierar vilka klasser som är aktuella för kommande tillämpningar.  

6.3.1.3 Tidsplan  

Tidsplanen är i sig ett eget informationssystem som skapas och bearbetas i ett separat IT-verktyg. 

Tidsplanen byggs upp av aktiviteter som behandlar byggdelar eller en del av en byggdel. Filen som 

skapas laddas upp i projektpoolen för att bli tillgänglig för medarbetare.   

Överensstämmer den virtuella modellens klassificering av objekt med aktivitetsrubriker i tidsplanen 

kan systemintegration ske med hjälp av BIM-verktyg. I det tidiga skedet bör denna 4D tillämpning 

kommuniceras inom projektgruppen för att skapa integrationsmöjlighet.  

6.3.1.4 Kalkyl 

Kalkylen är även den ett eget informationssystem som skapas och bearbetas i ett separat IT-verktyg. 

Om kalkylens poster överensstämmer med den virtuella modellens objektklassificering kan 

integration ske mellan IT-verktygen. Mängder beräknas då i BIM-verktyget och laddas över till 

kalkylen. I det tidiga skedet bör denna 5D tillämpning kommuniceras inom projektgruppen för att 

skapa integrationsmöjlighet.    

6.3.1.5 Ritningar 

”Den fysiska hanteringen är fortfarande densamma. Den måste finnas.” (Intervju, 

projekteringsutvecklare, NCC Teknik) Integration mellan IT-system och ritningarnas fysiska system är 

inte automatiserat. Däremot kan det finnas kopplingar, exempelvis visuella. Ritningarna är en 

produkt genererad från modellen.  

Ritningssystemet är ett separat system som bygger på en struktur av ritningsnumrering. Varje ritning 

ges ett unikt nummer som dessutom är en beskrivning av vad som visas på ritningen. Med denna 

typbeskrivning sorteras ritningarna och laddas upp i projektpoolen i takt med skapandet. Även en 

klassificering utförs. Vid nedladdning finns möjlighet att plotta ritningen och skapa ett fysiskt 

dokument. De sorteras, galgas och placeras strategiskt i produktionsetableringen.  

Ett sätt att skapa en koppling mellan modellen och ritningarna är att CAD-samordnaren nyttjar 

detaljritningarnas numrering. Zooma in utvald detalj i BIM-modellen. Spara vyn och döp den till 

ritningsnumret för detaljritningen.  
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6.3.1.6  Externa dokument 

Dokument skapas under hela designarbetet och i produktionsskedet. Majoriteten laddas upp i 

projektpoolen enligt ovan beskriven precision. En dokumentserie är i sig ett eget 

informationssystem, fysiskt eller digitalt. Det fysiska samlas oftast i pärm med metadata utskrivet på 

pärmens rygg. Digitalt placeras dokumenten i en mappstruktur på den lokala hårddisken efter önskad 

ordning. 

Dokumentens metadata, oavsett om det är fysisk eller digital måste vara genomtänkt och 

strukturerad. Först då blir projektets alla dokument sök- och hanterbara. Det finns lika många 

strukturvarianter som det finns projekt på NCC. Det viktiga att är projektgruppen, redan i det tidiga 

skedet definierar strukturen så att utförandet blir korrekt vid hantering av gruppens första 

dokument.  

Om dokumentet uppenbart behandlar en byggdel, ett område eller en annan i modellen definierad 

objektinformation är det lämpligt att även klassificera dokumentet enligt samma system. Då skapas 

en koppling där dokumenten har samhörighet med modellens objekt. Informationen ingår i samma 

informationssystemsarkitektur även om den är uppdelad i två separata informationssystem.  

6.3.1.7 Branschrekommendationer, svensk standars och norm 

Hänvisningar till branschrekommendationer, svensk standard och norm sker i stort sätt i alla 

branschens projekt. Det bygger på en typisk informationssystemsoptimering i avseendet att 

informationen enbart skapas en gång. Klassificeras, ofta hierarkiskt och hänvisas till med hjälp av 

identifierbara unika koder. Dessa informationssystem ingår i projektet då första hänvisning sker. De 

utgör egna informationssystem med branschaccepterade metoder för kopplingar till dokument och 

ritningar. Systemen är under digitalisering, framöver kommer troligtvis dessa att vara integrerat 

kopplade till informationssystemsarkitekturen via hyperlänkar i digitala handlingar och modeller.   

6.4 Koppla samman systemen i en beständig arkitektur 
Styrande dokument i det tidiga skedet för bygghandlingsprojektering upprättar ramar för 

uppbyggnaden av projektets informationssystemsarkitektur. Goda, visuella exempel och 

erfarenhetsåterföring från informationshantering i tidigare projekt bildar en förståelse och en 

tydlighet för skaparna av det aktuella projektets information. 

Projektets IT-infrastruktur ses över. Den är en förutsättning för informationsanvändarens önskningar 

vad gäller integration mellan projektets informationssystem. Infrastrukturen kartläggs från 

bygghandlingsskedet till överlämning av byggnadsverket.  

Kommunikationen och kommunikationsvägarna beskrivs i planer och definitioner, strategiskt 

placerade exempelvis på startsidan i projektpoolen. Därmed skapas förutsättningar för noggrann 

klassificering och identitetsangivelse för alla informationsmängder i projektet. Då kan kopplingar eller 

automatiserad integration skapas mellan IT-verktyg eller fysiska system och IT-verktyg.  

Tvärfunktionellt projekteringsteam förbinder envägskommunikationen i projektpoolen med 

nätverkskommunikation mellan projektets medarbetare. Det stärker gruppen och skapar ett 

”kunskapssystem” i ställer för informationssystem. Eftersom: 

Information är att någon får kännedom om någonting ("blir informerad"); den kan ses som en 

nödvändig, men inte tillräcklig förutsättning för kunskap i betydelsen djupare insikt. 
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Information är således en förutsättning för kunskap och ”kunskap är makt”. 

Effektiv intern kommunikation kräver enligt Eriksson (2002): 

- Bygg rätt arkitektur 

- Kombinera olika slags medier 

- Underlätta nyfiket sökande och lärande 

- Inspirera till debatt 

- Delegera ansvaret för innehållet 

6.5 Kommunicerbara informationssystem  
Minns du Jongelings definition? 

”En vidare definition av BIM är all information som genereras och förvaltas under en byggnads 

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

men även mer abstrakta objekt såsom utrymmen…” 

BIM, byggnadsinformationsmodeller är för forskaren kommunicerbara informationssystem i en 

informationssystemsarkitektur som är optimalt strukturerad av projekts organisation, anpassad för 

det specifika byggnadsverket. 
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7 Diskussion  
I diskussionskapitlet presenteras en kommunikationsmodell som beskriver systemintegrationen 

mellan projektets enskilda informationssystem. Modellen är ett förslag, ett av många tänkbara 

utföranden för att skapa en informationssystemsarkitektur.    

 

7.1 Forskarens kommunikationsmodell – upprätta struktur 
Mellan modell, kalkyl och tidsplan kan systemintegration skapas. De tre informationssystemen är IT-

baserade och för automation mellan dem krävs väl strukturerad metadata. I nedanstående figur 

flödar utdata och indata horisontellt mellan systemen (boxarna). De styrande kraven som upprättas i 

det tidiga skedet tas in i systemen ovanifrån. Kraven möts nerifrån av de resurserna som åtgår för 

processen.  

 

Figur 16 - Upprätta struktur. Källa: Forskarens modell 

 

CAD-samordnings-PM styr strukturen i alla system. Disciplinspecifika modeller byggs upp av 

respektive projektör med passande BIM-verktyg. Därefter upprättas kalkylen. Syftet med 

systemintegration är att mängder skall överföras per automatik. Kalkylens aktiviteter måste då ha en 

struktur som kan hantera den in- och utdata som väljs för kommunikation mellan verktygen.  
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Anta att objekt i A-modellen som visualiserar innerväggar skall kopplas samman med kalkylen. För 

sortering krävs objektinformation om läge och typ på de objekt som leverareas från modellen. 

Exempelvis vilket våningsplan väggen står på. En typbeskrivning kan vara ”IV – Innervägg 305”. Där 

305 är vägglitterat vars tekniska beskrivning finns på externa dokument. Byggdelens beskrivning 

utgörs av BSAB-kod, ”43.CB”. Med hjälp av metadata finner objektet sin plats i kalkylen. ”PLAN 4; 

43.CB; IV – Innervägg 305” svarar på frågorna var, vad, vilken. Uppdateras objektet i modellen, 

uppdateras även kalkylpostens mängd.  

Aktiviteterna skall föras vidare till tidsplanen när den upprättas. Tidsplanen måste då upprättas i 

samma struktur. I detta informationssystem tillförs utförandetid till varje byggdel. Nu levereras den 

förädlade informationen till samordningsmodellen.   

7.2 Forskarens kommunikationsmodell - sökbarhet 
Syftet med att hela informationssystemsarkitekturen skall vara planerad är att den 

informationssökande effektivt skall kunna byta system. Projektets sökvägar kan beskrivas enligt 

nedan givna modell.  

 

 

Figur 17 - Sökbarhet i projekt. Källa: Forskarens modell 
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Låt säga att i ritningssystemet identifieras en byggdel som skall produceras. Ritningarna hänvisar till 

gällande norm via specifik normkod. Eftersom CAD-samordnaren har skapat förinställda vyer i 

samordningsmodellen är detaljen enkel att hitta i den virtuella miljön. Genom att, i modellen klicka 

på objektet visualiseras typbeskrivning och annan objektinformation. Då skapas en hänvisning till 

kalkyl och tidsplan.  

Från externa dokument kan hänvisningar till detaljer skapas om hela systemets struktur är definierat. 

För att gå från exempelvis modellen till projektpoolen och vidare till ett dokumentsystem krävs ett 

väl utformat klassificering i databasen. Exempelvis kan modellen vara färgad efter 

projekteringsområden. Med denna systematik kan den informationssökande utgå från önskat system 

och metodisk söka sig vidare i de övriga.   
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8 Slutsats 
I kommande kapitel presenteras slutsatsen det vill säga svaret på frågeställning. Frågan är bred och 

öppen. För djup förståelse rekommenderas att uppsatsen läses i sin helhet.   

 

8.1 Vad var syftet 
Med dagens moderna BIM-verktyg finns oändliga möjligheter till informationsgestaltning. Uteblir 

specificerade krav på projektörernas informationsleveranser till produktionen kommer enbart 

leverans av 2D-handling ske. Resterande information ligger kvar i modellen, outnyttjad. Ställs rätt 

krav initialt i ett projekt kan en mängd information framställas och levereras.  

8.2 Vad var frågan 
Vilka är NCC Constructions viktigaste krav till projektörerna som skapar 

byggnadsinformationsmodellen i anläggningsprojekt för att modellen ska bli tillämpningsbar i 

produktionsskedet?  

8.3 Vad är slutsatsen 
Det viktigaste kravet är oberoende av projektets avdelningstillhörighet. Det är betydelselöst om det 

är ett anläggnings-, hus- eller bostadsprojekt.   

Krav skall ställas på en struktur. Tillsammans bör projektdeltagarna i den tvärfunktionella 

projekteringsorganisationen i det tidiga skedet för bygghandlingar samverka för att skapa en 

genomtänkt informationssystemsarkitektur. Informationssystemsarkitekturen består av separata 

informationssystem såsom: 

- Modell 

- Tidplan  

- Kalkyl  

- Externa dokument  

- Branschrekommendationer, svensk standars och norm 

Det enskilda informationssystemet bör: 

- Ha god funktionalitet 

- Ha förändringsmöjligheter  

- Vara begripligt för olika intressenter 

- Ha någon eller några som tar ansvar för dess innehåll och vidareutveckling 

- Kunna utnyttja tillgänglig teknik på ett bra sätt 

- Kunna samexistera med andra informationssystem  

För samexistens eller integration krävs struktur. Projektens information är idag digitaliserad och IT-

verktyg kan inte tolka information, bara läsa.  Om IT-verktyg skall kommunicera med varandra eller 

om verktyget effektivt skall hantera innehållande informationsenheter krävs att varje 

informationsmängd skall vara:  

Identifierbar – Inneha ett unikt namn i sitt eget informationssystem. Med fördel är identiteten 

globalt unik i projektet. 
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Klassificerad – Ingå i grupper av informationsenheter som på så vis blir sökbara tillsammans. Då kan 

informationsenheter framställas för bearbetning, presentation eller utväxling mellan program. 

Om en informationssystemsarkitektur, innehållande informationssystem med kommunikations 

(ibland integrations) möjligheter skapas blir modellen tillämpningsbar i produktionsskedet.   
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10 Bilagor 
I kapitlet redovisas aktuella bilagor till uppsatsen. 

10.1 Intervjufrågor 

 

Intro (5 min) 
Kön: 
Ålder: 
Arbetar som:  

I hur många projekt har du arbetat med virtuellt byggande som ett verktyg? 
På vilket sätt? 

 

Konstruktörer och CAD-ritare (5 min) 
Vad vet du om ritprocessen för konstruktörer som ritar i moderna CAD-program? 
 Objektorienterat, databasstrukturerat 
  
Känner du till vilken objektinformation och metadata som är lätt/svår att få fram ur olika 
konstruktörsprogram? 
 

Produktionen (15 min) 
Hur jobbar du för att projektera en konstruktion som är produktionsanpassad? 
(Om respondenten inte förstår frågan ger jag dessa exempel.)  
 Arbetsmiljö    
 Montagevänlighet   
 Kostnadseffektivitet 
 
Hur bör man i projekteringsgruppen gå till väga för att konstruktörerna/ritarna ska bygga 
modellen på rätt sätt för valda tillämpning i produktionen? 
(Om respondenten inte förstår frågan ger jag dessa exempel.)  
 Gjutetapper 

 Namnge objekt   
 

Vad anser du om manualer och standarder som ett verktyg i ditt arbete? 
Har du arbetat med NCC CAD-manual? 
 

Informationshantering och kommunikation (15 min) 
Hur vill du arbeta för att få kontroll och ”ordning och reda” på den information som skapas 
under en projektering?   
 
Finns det att bra sätt för att få en koppling mellan all information som skapas under en projektering?  

(Om respondenten inte förstår frågan ger jag detta exempel: 

Dokumentet som tillhör byggdel … finns på ritning …) 

Hur ser du på kommunikationen, det vill säga överföringen av informationen mellan 
projektering och produktion 
 


