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Sammanfattning  
Detta examensarbete syftar till att exemplifiera vilka informationsparametrar som är nödvändiga för 
att Building Information Management på ett bättre sätt ska kunna implementeras i 
produktionsfasen. För att uppnå detta mål har vi analyserat utvecklingen och nyttjandet av Building 
Information Management genom tre olika datainsamlingsmetoder; litteraturstudie, observationer 
och intervjuer.   
  
I detta examensarbete har vi fördjupat oss i för- och nackdelar samt hur Skanska Sverige AB kan 
tillämpa Building Information Management som hjälpmedel i arbetsberedningar. Denna fördjupning 
har lett till att vi kan analysera vilka produktionsanpassade informationsparametrar som en 
produktionsledare behöver i sin tjänsteroll för att dra nytta av Building Information Management.  

Vi anser att användandet av en BIM-modell kompletterar produktionsledarens ledaregenskaper, 
vilket gör det lättare för denne att nå fram med informationen till yrkesarbetarna, då visualiseringen 
underlättar förståelsen inför aktiviteten. I denna rapport kan läsaren ta del av de slutsatser vi kommit 
fram till.  
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Abstract 
This thesis aims to exemplify the information parameters necessary for Building Information 
Management in a better way will be able to implemented in the production phase. To achieve this 
goal, we have analyzed the development and use of Building Information Management through 
three different data collection methods; literature, observations and interviews. 
  
In this thesis we have extended us in the pros and cons and how Skanska Sweden AB may apply 
Building Information Management as a work tool in work briefings. This invasive treatment has led us 
to analyze the production custom information parameters as a production manager needs in its 
employment to take advantage of Building Information Management. 
 
We believe that the use of a BIM model complements the production manager's leadership skills, 
which makes it easier for him/her to convey information to skilled workers, then the visualization 
facilitates understanding of the task. More about the conclusions we have reached, the reader can 
take part of this thesis. 
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Förord 
Examensarbetet som omfattar 15 hp är den avslutande delen i författarnas 

högskoleingenjörsutbildning Byggteknik & Design vid Kungliga Tekniska högskolan. Arbetet är utfört i 

samarbete med Skanska Sverige AB under perioden mars till maj 2013. Syftet med denna rapport är 

att exemplifiera vilken information som är nödvändig för att BIM på effektivast sätt ska kunna 

implementeras i produktionsfasen. Vi vill rikta ett tack till vår handledare på Skanska Sverige AB Erik 

Thor och BIM-koordinator Peter Sundström, för det stöd ni varit under arbetets gång. Vi vill även 

tacka Thomas Johansson, vår handledare på Kungliga Tekniska Högskolan.  

Slutligen vill vi tacka alla som ställt upp på intervju och delget sina tankar kring BIM trots ett fullt 

schema. 

Stockholm maj 2013 
 

 

 

Cecilia Claesson  Charlotte Kjellkvist 
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1 Introduktion 

1.1 Syfte 
Syftet med denna rapport är att exemplifiera vilken information som är nödvändig för att Building 

Information Management på ett bättre sätt ska kunna implementeras i produktionsfasen. (Building 

Information Modelling samt Building Information Management definieras i kapitel 2.7.1 respektive 2.7.7) 

1.2 Målformulering 
Målsättningen är att identifiera och fastställa kända informationsparametrar som en produktionsledare 

behöver i sin tjänsteroll för att dra nytta av Building Information Management i produktionen. 

Förutsättningen för att uppnå detta mål är att analysera utvecklingen och nyttjandet av Building 

Information Management i dagsläget, samt identifiera för- och nackdelar med att använda Building 

Information Management som hjälpmedel i arbetsberedningar.  

1.3 Avgränsning 
Tidigare examensarbeten om BIM har behandlat implementering av byggproduktionen med avgränsning på 

bland annat effektivitet, styrning, projektering och förändring av arbetssätt. För att vidareutveckla tidigare 

avgränsningar har vi valt att inrikta oss på arbetsberedningar eftersom BIM inte är implementerat i dessa i 

dagsläget.  

Arbetsberedningar är en viktig aktivitet inom byggstyrning som innebär att skapa rätt förutsättningar inför 

ett arbetsmoment. Det som vi vill fördjupa oss i är kommunikationen mellan de olika aktörerna då 

informationsflödet i takt med tekniken kommer att märkbart utvecklas/förändras.  

1.4 Bakgrund  
Under 1980-talet började företag använda sig av digitala 2D-ritningar, innan dess framställdes ritningar för 

hand. Utvecklingen har idag gått fort och 2D-ritningar har delvis kompletterats med BIM-modeller som 

innehåller information från olika projektörer samt tidsplanering och kalkyl. Trots den stora utvecklingen är 

definitionen av BIM inte entydig utan det råder fortfarande stor förvirring om BIM är en teknik eller en 

arbetsmetod. BIM och dess aspekter behandlas utförligt i kapitel 2 där läsaren får en utförlig presentation 

av verktyget.  

Trots att det snart gått över 30 år har användandet av digitaliserade BIM-modeller inte nått ut till 

byggproduktionsfasen. BIM är väl etablerat inom projektering där resultatet av projekteringsfasen slutar i 

detaljerade färdiga modeller. 2D-ritingar skrivs sedan ut från BIM-modellen och används därefter i 

produktionsfasen för att uppföra byggnadsdelar. 

Intresset för BIM är stort och det förs många diskussioner om hur implementeringen ska gå till. Det har 

gjorts pilotprojekt om hur man implementerar BIM vilket gett blandade slutresultat. Eftersom intresset är 

stort har även forsknings- och examensarbeten gjorts på hur implementeringen ska ske. 

Implementeringen av BIM kräver ekonomiska investeringar och bred kunskap om verktyget. För att kunna 

implementera BIM i produktionen hos ett företag krävs att BIM-verktyget definieras med tydlighet för att 

visa dess möjligheter och styrkor. 
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1.5 Arbetsmetod 
Vår arbetsmetod kommer att baseras på litteraturstudier, företagsbesök och intervjuer. 

Litteraturstudierna kommer framförallt grundas på tidigare examensarbeten och övergripande litteratur 

om BIM och arbetsberedningar. Eftersom det redan skrivits många examensarbeten om BIM kommer vi att 

använda oss av tidigare examensarbetens resultat samt vidareutveckla slutsatserna till vår avgränsning.  

Skanska kommer tillhandahålla ifyllda och icke ifyllda arbetsberedningar. Dessa arbetsberedningar kommer 

vi att analysera för att skapa oss en djupare förståelse för dess innebörd. Skanska har internt en mall som 

heter ”Vårt sätt att arbeta”, som vi kommer att använda oss av för att få en bättre förståelse för Skanskas 

rutiner och arbetssätt.  ”Vårt sätt att arbeta” är en bred mall, således begränsar vi oss till kapitlet 

produktionsförberedelser. 

För att nå vårt mål kommer vi att använda oss av en kvalitativ metod genom att utföra intervjuer. Största 

delen av våra intervjuer kommer att tillägnas främst produktionsledare och därefter hantverkare. 

Intervjuerna kommer att ske på olika projekt där BIM är implementerat respektive där BIM inte är 

implementerat i produktionen. Eftersom vi tror att metodiken för arbetsberedningarna skiljer sig åt 

kommer vi att närvara under respektive byggprojekts arbetsberedningar. 

Som ett komplement till våra intervjuer kommer vi även använda oss av en kvantitativ metod genom att 

utdela enkäter till tjänstemän och lagbasar. 

1.6 Skanska Sverige AB 
Skanska grundades 1887 och är idag ett av Sveriges och övriga världens största byggbolag. Företaget är en 

stor aktör inom projektering och produktion av bostäder, infrastruktur och kommersiella lokaler. I Sverige 

har Skanska cirka 11 000 anställda och byggverksamheten omsatte år 2012 28 miljarder kronor. Koncernen 

Skanska har totalt cirka 56 600 anställda och bedriver verksamhet i Europa, USA och Latinamerika. 
(www.skanska.se) 
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Upphandlingsskede Produktionsskede 

 

Överlämningsskede 

 

Förvaltningsskede 

Planskede Förstudie Programskede Projekteringsskede 

2 Teori 

2.1 Byggprocessen 
Byggprocessen utgör helhetsbilden av ett byggobjekts livslängd, se Figur 1. 

 

 

 

 

Figur 1. Helhetsbilden över byggprocessen där berörda skeden i examensarbetet är färgade. 

2.1.1 Programskede 

Programskedet innefattar allt arbete som leder fram till den blivande byggnaden som i detalj finns 

redovisad på ritningar och i beskrivningar. Produktbestämningen av fastigheten ska resultera i 

bygghandlingar som byggprojektet ska uppföras efter i produktionsskedet. Programskedet består av två 

aktiviteter: utredningsarbetet och programarbetet. 

Utredningsarbetet 

Ett utredningsarbete utgör en fördjupning av de analyser och undersökningar som gjorts i förstudien. 

Därmed breddas och kompletteras förstudien ytterligare. Resultatet av utredningsarbetet dokumenteras 

och resulterar i byggnadsprogram (som förkortat även kallas program). Programmet är ett dokument som 

innehåller information om alla kända förutsättningar och krav på byggnadens utformning enligt 

byggherrens vilja. Programmet innehåller delar såsom projektbeskrivning, verksamhetsbeskrivningen, 

lokalprogram, kvalitetspolicy, miljöprogram, tidplan samt programkalkyl. 

Programarbetet 

Programarbetet förtydligar byggherrens krav och önskemål på det blivande byggprojektet.  På så vis belyses 

förutsättningar och villkor som ger inverkan på projekteringen och eventuellt produktionen. Kännedom om 

det blivande byggprojektet skapar säkrare ekonomiska kalkyler, som ligger till grund för projektets 

ekonomiska styrning. 

2.1.2 Projekteringsskede 

Bestämningen av fastighetens detaljer och utformning utvecklas i projekteringsskedet. Målet med 

projekteringen är att projektera fram ritningar och beskrivningar som uppfyller de fastställda kraven och 

önskemålen enligt byggnadsprogrammet. Ritningar och beskrivningar kommer att bli bygghandlingar, som 

entreprenören kommer att använda för att uppföra byggobjektet. Även projekteringsskedet kan delas in i 

två aktiviteter, systemutformning och detaljutformning. 

Systemutformningen 

När gestaltningen är färdig och förslagshandlingen är upprättad startar systemutformningen (även kallad 

systemskede). Huvudsyftet är att utforma och fastställa konstruktionssystemen och installationssystemen i 

byggnaden så att alla krav i byggnadsprogrammet uppnås. Produktbestämningen är i huvudsak avslutad 

efter systemutformningen. Därefter sammanställs resultatet av systemen i systemhandlingar.  

Systemhandlingarna granskas av byggherren, som därefter kan ansöka om bygglov. Detta ansöks om hos 

kommunen. Eftersom produktbestämningen är så gott som klar fungerar systemhandlingarna även som 
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kontroll av projektets tid- och kostnadsramar. Detta betyder att resultatet av systemutformningen, det vill 

säga systemhandlingarna, ligger till grund för detaljutformningen.  

Detaljutformningen 

Detaljutformningens resultat redovisas bland annat som ritningar, beskrivningar och förteckningar. 

Bygghandlingarna ska förse entreprenörerna med information för att entreprenören därefter ska kunna 

uppföra byggnaden enligt byggherrens krav och mål. Entreprenören kommer att utföra en 

kostnadsberäkning som baseras på utförande, kvaliteter och omfattning utifrån handlingarna. Därför är det 

av stor vikt att bygghandlingarna är fullständiga så att inte entreprenören inte misstolkar kraven. För att 

undvika missuppfattning av informationen krävs enhetliga redovisningsformer. Handlingarna ska 

klassificeras och kodas, så att det finns tydliga samband mellan handlingarna vilket underlättar 

orienteringen bland dokumenten. (Nordstrand, 2009). 

2.1.3 Arbetsrollen BAS P i projekteringen 

BAS P är en förkortning av arbetsrollen Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av 

arbetet. Byggherren är alltid skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för både projektering 

samt planering av byggnads- och anläggningsarbetet. 

En byggarbetsmiljösamordnare upprättar en arbetsmiljöplan när så krävs, till exempel om det totala antalet 

persondagar överstiger 500 (AFS 1999:3 10§, 2008:16). 

Denne ska även samordna planering och projektering med hänsyn till den gällande arbetsmiljön. BAS P 

ansvarar för att en dokumentation innehållande byggnadsverkets konstruktion, utformning och 

inbyggnadsmaterial upprättas. Denna dokumentation används sedan som stöd vid objektets drift, 

underhåll, reparation, ändring och vid eventuell framtida rivning.  
(http://www.prevent.se/Documents/prevent.se/arbetsmiljoarbete/underhall/Samordningsansvar.pdf) 

2.1.4 Upphandlingsprocessen  

Om byggherren ansvarar över projektering och färdiga bygghandlingar ska anbud infordras som 

utförandeentreprenad. För att byggherren ska få in anbud måste först förfrågningsunderlag upprättas och 

därefter skickas ut till entreprenörer.  Förfrågningsunderlaget består av olika bygghandlingar så som en 

teknisk del och en administrativ del.  Delarna innehåller ritningar och beskrivningar samt administrativa 

föreskrifter. Förfrågningsunderlaget innehåller förutsättningar för upphandling av entreprenaden.  

Anbudet framräknas utifrån handlingar beträffande kvalitet, omfattning och utförande. Det är då till stor 

hjälp för entreprenören att granska sina tidigare liknande projekt och jämföra kostnader.  Utifrån 

ritningarna upprättas en mängdberäkning av hur stora mängder material som byggnaden behöver, detta 

klassificeras som direkta produktionskostnader.  

Innan byggproduktionen kan startas måste den tillfälliga fabriken etableras. Den tillfälliga fabriken är ett 

samlingsbegrepp för de nödvändigheter som krävs inför en produktionsstart. Det är bland annat bodar, 

tillfälliga försörjningssystem, utrymmen för förråd, materialupplag och avfall, tillfälliga vägar och 

parkeringsplatser, transportutrustning med mera. Kostnader för etablering och avetablering av den 

tillfälliga fabriken och arbetsledning ingår i anbudet, dock klassificeras dessa som indirekta 

produktionskostnader.  

Till anbudet räknas även de centrala administrationskostnaderna. Utöver detta måste en riskanalys göras, 

där ett pålägg beräknas utifrån riskanalysen vilket kan minimera risken att entreprenören går med förlust.  

Den sista kostnaden i anbudet som uppskattas är entreprenörens vinst. Summan av direkta och indirekta 

produktionskostnader, centrala administrationskostnader, riskanalys och vinsten är anbudssumman. 



 Implementera BIM i produktionen 
 

5 
 

Efter att byggherren granskat alla infordrade anbud väljs det anbud som är förmånligast och utan dröjsmål 

ska entreprenörerna få kännedom om beslutet. Därefter upprättas ett avtal mellan byggherren och 

entreprenören.  

2.1.5 Byggproduktion 

Entreprenören ansvarar för att framställa den färdiga produkten, det vill säga byggnadsverket enligt 

gällande bygghandlingar. För att åstadkomma det färdiga resultatet krävs flera olika aktiviteter som löper 

parallellt samt i rätt ordningsföljd. 

Resurser 

För att driva ett byggprojekt krävs utöver arbetskraft och inbyggnadsmaterial även yrkesarbetare, 

underentreprenörer, hjälpmedel, driftmaterial och arbetsledning. En aktivitet kräver resurser i form av 

arbetskraft, material och maskiner. 

Förutsättningen för att genomföra en aktivitet kräver yrkesarbetare som har kunskap om till exempel 

snickeri, betonggjutning och armeringsmontage. För den kompetens som entreprenadföretaget inte 

besitter upphandlas underentreprenörer för att utföra dessa arbeten. De administrativa aktiviteterna utförs 

av produktionschef och produktionsledare, tidigare kallats för arbetsledning i denna rapport, vilket är en 

resurs. Centraladministration är centrala resurser såsom inköp, planering, faktura- och lönehantering som 

genomförs på huvudkontoret.   

En annan resurs är inbyggnadsmaterial. Varje specifikt material inköps, budgeteras och 

kostnadskontrolleras. För att hantera material i byggproduktionen fordras hjälpmaterial såsom ställningar 

och formar, men även resurser i form av byggmaskiner, kranar och hissar.  

Aktiviteter 

Innan produktionsstarten påbörjas aktiviteten arbetsplatsadministration vilket innefattar; 

 planering av etablering och leveranser 

 beställa resurser i form av material, maskiner och hjälpmaterial  

 löpande administration och ekonomisk uppföljning 

 planera och kontrollera aktiviteter i produktionen 

Efter att planering av den tillfälliga fabriken utförts påbörjas etableringen som under produktionstiden 

kommer att fordra drift och skötsel. 

När byggproduktionen börjar är tidplanering och produktionskalkyl upprättad. Tidplaneringen är normalt i 

ett format som kallas för strukturplan, innehållande de delaktiviteter som ingår från byggstart till 

överlämning. Förekommande delaktiviteter i tidplanen är schakt/grundläggning, stomme, 

stomkomplettering, inredning och installationsarbeten. När samtliga delaktiviteterna är avslutade 

besiktigas byggnadsverket, och därefter överlämnas byggnadsverket. 

När byggproduktionen är avslutad avvecklas den tillfälliga fabriken. Byggarbetsplatsen städas och åtgärdas 

enligt de administrativa föreskrifterna. (Nordstrand, 2009). 
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2.2 Beskrivning av byggskedets yrkesroller på Skanska 
I det här avsnittet redovisas de yrkesroller som framträder i denna rapport.  

2.2.1  Produktionschef 

Titeln produktionschef benämns även platschef. Denne arbetar med att leda byggstyrningen (Kap 2.3, sid 7) 

ute på arbetsplatsen. Produktionschefen ansvarar för produktionen och att det utförs med god kvalitet, att 

beställaren blir nöjd och god lönsamhet uppnås. Man kan även kalla produktionschefen för en av projektets 

nyckelpersoner eftersom denne ansvarar för inköp, projektering, sätter mål för personalresurser, driver 

säkerhetsarbetet samt ser till att tidplanen hålls. Det är även produktionschefen som ansvarar för att 

utveckla medarbetarna i produktionen och se till att deras kompetens tas tillvara. Produktionschefen 

redogör för sina ansvarsområden till projektchefen. (http://www.skanska.se/sv/jobba-hos-

oss/tjansteman/produktion/produktionschef/) 

2.2.2 Planeringsingenjör  

I tjänsten som planeringsingenjör ansvarar man för att skapa och utveckla en effektiv planering/process i 

produktionen, det vill säga uppnå uppsatta mål i tid för en viss fas av projektet. Planeringsingenjören 

arbetar även med ekonomi, tidplanering, uppföljning och ansvarar för att planen tar hänsyn till de krav som 

ställs på bland annat kvalitet, säkerhet, miljö och inköpsstrategi. 
(http://manpower.se/MPNet3/Content.asp?NodeRef=JOB_SHOW_CAND&JobID=742567&Ref=SWEDEN_NORDIC) 

2.2.3 Distriktschef/Faschef 

En distriktschef ansvarar för marknads- och kundbearbetning genom att skapa olika affärsupplägg. 

Det ingår även att skapa och underhålla kundrelationer samt att skapa strategiska samarbeten. 

Som distriktschef ansvarar man för både bemanning och de anställdas utveckling. Distriktschefen ingår 

även i ledningsgruppen för strategisk utveckling. Det är även distriktschefens ansvar att samverka och 

integrera övriga interna verksamheter, exempelvis projektutvecklingsorganisationer. 
(http://vakanser.se/jobb/hus+vast+soker+distriktschef+till+halland/) 

2.2.4 Projektchef  

En projektchef är den som har ett totalt projektansvar det vill säga ansvarar för projektets ekonomi, kvalitet 

och arbetsmiljö gentemot distriktschefen. Projektchefen planerar arbetet mot de projektmål som sätts upp 

och är delaktig i projektet från start till dess överlämnande.  (http://www.jobbet.se/platsannons/projektchef-skanska-

5.6853). 

2.2.5 Installationssamordnare  

Jobbet som installationssamordnare innebär att man ansvarar för tidsplanering av installationer och att 

projektet följer uppsatt budget, projekt- och tidsplan. (http://cv.expanderamera.se/cv/assignment.jsp?tc=cv&id=198). 

2.2.6 Produktionsledare 

Som produktionsledare planerar, styr och följer du upp produktionens dagliga aktiviteter. I tjänsten ingår 

det även att beställa material och styra produktionen resurseffektivt, bland annat genom att samordna 

yrkesarbetarnas och underentreprenörernas arbeten. Syftet med produktionsledarens planering är att 

minimera slöseri i form av väntan på material, maskiner, besked om arbetssätt med mera. 

(http://www.skanska.se/sv/Jobba-hos-oss/Tjansteman/Produktion/Arbetsledare/). 

2.2.7 MEP-koordinator 

Tjänsterna MEP-koordinator och Installationssamordnaren är väldigt lika varandra. MEP-koordinatorn 

ansvarar för att samordna aktiviteterna maskin, el och VVS på storskaliga projekt. Huvudsyftet är att 

säkerställa att aktiviteterna avslutas i tid enligt tidplanen (http://www.ehow.com/facts_6807080_job-description-mep-

coordinator.html). 
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2.3 Byggstyrning 
För att uppfylla kraven i avtalet på ett bra sätt som möjligt så måste verksamheten styras. Definitionen av 

byggstyrning är all planering och uppföljning av verksamheten. Byggstyrningsverktyg är dokument i form av 

arbets-, tid-, resursplaner och budget. Planerna används för framtida korta planeringar och kontroller över 

hur byggobjektet fortlöper. Avvikelser blir på så vis enklare att definiera och att åtgärda, så att byggskedet 

uppfyller uppsatta mål.  

2.3.1 Tidplanering  

För att kunna upprätta en planering förutsätts kunskap om till exempel byggmetoder, resurser, vilka 

arbetsmoment som en byggmetod består av och kunna se kostnader för att utnyttja olika resurser. 

Planering av byggskedet genomförs i form av traditionell planering eller nätplanering.  

Traditionell planering - Ganttschema 

Ett Ganttschema är utformat med horisontella staplar där aktiviteternas namn anges i en lämplig skala. På 

så vis kan start- och sluttidpunkter avläsas på tidsskalan, vilket medför att planen skapar en helhetsbild 

över byggprojektets process. 

Ganttschemats horisontella staplar för olika aktiviteter är inte kopplade till varandra, därmed är det svårt se 

samband mellan aktiviteterna om till exempel en aktivitet blir försenad på grund av att konsekvenserna 

inte visualiseras.  För att tyda konsekvenserna av en försening måste personen ifråga ha förståelse för vilka 

aktiviteter som påverkar varandra. Att inte sambanden mellan aktiviteterna redovisas leder till mindre 

förståelse om varför dessa är planerade enligt ordningsföljden. Risken är också större att upprättaren av 

ganttschemat misstolkar tankegången bakom planen om tidplanen ska revideras senare in i byggskedet.  

Byggtiden från etablering av den tillfälliga fabriken till slutbesiktning är den kortaste beräknade tiden i 

tidplanen, denna byggtid styrs av den så kallade kritiska linjen. Den kritiska linjen är den summerade tiden 

för de styrande aktiviteterna. Därmed är det den kritiska linjen som styr den totala byggtiden. Skulle en 

aktivitet som befinner sig på den kritiska linjen bli försenad medför detta att en försening av hela 

byggtiden. Eftersom sambanden mellan aktiviteterna i ett ganttschema fattas så kan inte den kritiska linjen 

avläsas. Detta medför att det inte går att avläsa konsekvenserna av en försening i tidplanen.  Samma 

företeelser uppstår om en aktivitet slutar tidigare.  

Nätplanering 

En nätplanering innehåller uppdelade arbetsmoment i form av horisontella staplar som är placerade efter 

en tidsskala.  Under alla aktiviteter finns en resursplanering som visar maskiner och bemanning för 

aktiviteterna.  

Att upprätta en nätplanering kräver en tidigt detaljerad analys av hela projektet som senare kommer vara 

till fördel för metodval och utveckling av arbetsmetoder. Med nätplanering möjliggörs 

erfarenhetsåtervinning om det verkliga förloppet dokumenteras i nätplanen.  Denna form av tidsplan visar 

när en aktivitet startar och slutar, med anknytningar till nästa aktivitet. På så vis går det att utläsa tanken 

bakom upplägget av aktiviteterna, eller om en anställd kommer in i projektet efter byggstarten. Eftersom 

sambanden är synliga så ger nätplaneringen möjligheten att visa konsekvensen av till exempel en störning i 

produktionen. Den kritiska linjen är oftast markerad i en annan färg på nätplaneringen.   
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Figur 2. Exempel på strukturplan från ONE Skanska. Denna struktur plan illustrerar en aktivitet men kan även upprättas för hela byggprojektet.  

För att kunna upprätta en nätplan måste först en strukturplan skapas enligt följande:  

Alla aktiviteter måste vara kända, och sedan samlas i en förteckning för alla aktiviteter.  För att kunna driva 

ett projekt måste en metod för hur upprättandet av byggnadsverket ska gå till vara känd. Alla aktiviteter 

kopplas därmed ihop, förslagsvis med pilar, så att ett samband uppstår mellan dem. Se Figur 2. 

För att få en färdig nätplanering måste byggtiden tilläggas på strukturplanen. För att kunna göra en 

tidsberäkning måste enhetstiden för varje aktivitet och antal yrkesarbetare per lag vara känd. Enhetstid är 

ett medelvärde för vad det tar för en person att utföra en enhet av ett arbete, med andra ord tiden 

dividerat med mängden. Enhetstiden uttrycks normalt i persontimmar. Denna beräkning leder till att de 

kända kritiska momenten identifieras.  

Efter att all nödvändig information nu är känd kan uppritande av nätplaneringen utföras. En lämplig 

tidsskala väljs utifrån antal aktiviteter. Därefter tas den totala byggtiden fram genom att summera alla 

aktiviteters timmar.  

En viktig faktor för att uppnå en effektiv produktion är arbetskraften. Under produktionsskedet byggs laget 

upp, där man eftersträvar jämn sysselsättning. Eftersom tidsberäkningen grundar sig på enhetstiden och 

antal byggnadsarbetaren kan antal man per dag summeras. Denna resursplanering är lätt överskådlig just 

för att den är placerad direkt under tidplanen. Om nätplaneringen visar att antal yrkesarbetare varierar per 

dag, kan åtgärder vidtas.  

2.3.2 Betydelsen av produktionsplanering  

Inför planering måste planeraren ha god kännedom om projektet. För att få denna kunskap måste 

handlingar så som administrativa föreskrifter, ritningar, tekniska beskrivningar, tekniska utredningar och 

företeckningar studeras noggrant. Denna läsning skapar en bild av produktionsvillkoren. 

Ett byggprojekt kan genomföras på flera olika sätt, och därför måste en riktning väljas. Det gäller att ta fram 

så många möjliga lösningar som möjligt, så länge frågan om hur projektet ska genomföras är obesvarad. 

När väl idéer om lösningar tagits fram för produktionsmetoder kan alternativ som är mindre lämpliga att 

genomföra, av olika skäl, sållas bort. Inför valet måste konsekvenser från teknisk, ekonomisk, tid- och 

resurssynpunkt och tidigare erfarenhet beaktas.  

En god planering och väl genomförda arbetsberedningar främjar genomtänkta beslut, vilket har krävt 

analyser av både arbetsmetoder och resurser.  Yrkesarbetarna får goda förutsättningar att uppnå tiden, 
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kostnaden och kvaliteten på färdiga produkten. Dessa genomtänka beslut skapar trygghet gentemot 

beställare och hantverkare enligt Révai. 

2.3.3 Tidspåverkande faktorer  

Resurser och aktiviteter redovisades i kapitel 2.1.5, sid 5. I detta avsnitt introduceras faktorer som påverkar 

produktionsplanering. Trots att det finns bestämda enhetstider för respektive arbetsmoment måste de 

faktorer som påverkar tiden analyseras, så att tidplaneringen som redovisas i kapitel 2.3.1, sid 7, förblir 

oförändrad.  

Enhetstid 

Det som påverkar tiden är val av arbetsmetod eftersom en aktivitet har olika enhetstider, men även typ av 

konstruktion, planlösning och lagstorlek spelar in. Det finns ett samband mellan arbetsmetod och material 

som tillsammans påverkar enhetstiden. Arbetskraften kan avvika från resursplanering på grund av till 

exempel sjukdom och semester. Detta ger en högre enhetstid för laget. För att skapa effektivitet måste 

arbetslagets storlek anpassas efter arbetsmetod och så att varje yrkesarbetare i laget gör en fullvärdig 

arbetsinsats.  

Det som också måste observeras är att individernas prestationsnivåer varierar i ett arbetslag. Den 

planerade enhetstiden måste anpassas om man känner till yrkesarbetarna och deras prestationsnivå, eller 

ta till andra lämpliga åtgärder. Att tillsätta flera yrkesarbetare i ett arbetslag behöver inte nödvändigtvis 

leda till en snabbare produktion. Vid produktionsavstämning kan prestationerna sedan mätas.   

Inkörningstid 

En erfaren yrkesarbetare behöver kortare tid att utföra ett arbete än en yrkesarbetare med mindre 

erfarenhet, detta benämns som inkörning. Inkörningstiden kan avvika från enhetstiden beroende på vem 

som utför arbetsmomentet. 

Tillgänglighet 

Arbetsplatsdispositionsplanen visar arbetsplatsens geometri, tillgänglighet och den tillfälliga fabrikens 

placering. Tillgängligheten på arbetsplatsen är en faktor som kan höja tidsåtgången, när markförhållande är 

sämre eller där det är stora avstånd mellan förråd, bodetablering och byggnadsverket.  

Störningar 

Störningar kan vara olika faktorer såsom väderlek, ÄTA-arbeten, maskiner, människor, utrustning, verktyg 

och materialleveranser vilket kan bli mer eller mindre en tidsåtgång. Därför är det en fördel om dessa 

faktorer kan förhindras redan under planeringsskedet. Genom att göra en grundlig erfarenhetsmässig 

planering kan även störningskänsliga moment uppmärksammas och åtgärder kan planeras i förväg, vilket 

minimerar avbrottstiden.  

2.3.4 Produktionsuppföljning  

All produktion som utförs resulterar i färdiga byggnadsdelar. Hur produktionen fortlöper värderas varje 

vecka. Denna värdering ligger till grund för framtida detaljplanering för att uppnå ett färdigt byggnadsverk 

inom tidsramen.  

Uppföljning av produktionen indikerar om planeringen av resurser, metoder, och materialhantering var rätt 

eller fel, antingen helt eller delvis. Eftersom uppföljningen visar felbedömningar i planeringen så skapas en 

möjlighet att åtgärda felet eller åtminstone minimera effekten ute i produktionen.  
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Tidplane- och arbetstidavstämning  

Uppföljningen av tidplane- och arbetstidsavstämning  är ett underlag för de ekonomiska prognoserna.  

Tillsynen av processen för uppförandet av byggnadsverket kontrolleras genom hur långt byggets aktiviteter 

har kommit jämfört med aktiviteterna i tidplanen. På så vis framkommer det om byggnadsverket ligger i fas 

eller inte. Slutet av varje aktivitet för varje dag benämns som den planerade arbetsfronten. Men om en 

eller flera aktiviteter blir försenade eller klara i förtid, så avviker aktiviteterna från den planerade 

arbetsfronten, detta fenomen benämns då som den verkliga arbetsfronten. 

Timförbrukningen stäms av genom att se över nedlagda timmar för de olika yrkeskategorierna jämfört med 

planerade resursen i kalkylen. Avstämningen ska senare analyseras där anledning till det aktuella läget 

konstateras. Utifrån konsekvenser av anledningarna fattas ett beslut om hur bygget ska uppfylla tidplanen 

och produktionskalkylen. Dessa produktionsavstämda tidsfaktorer kan entreprenören använda vid 

uppförande av liknande projekt för att få en mer realistisk tidplan (Révai, 2012).  

2.3.5 Ekonomisk styrning - Produktionskalkyl 

Produktionskalkylen upprättas i samband med att produktionsplaneringen är klar, innan produktionsstart. 

Kalkylen innehåller kostnader för alla planerade resurser. Därmed har metoder och resurser beaktats.  

Utifrån beräkning av det förväntade resurserna upprättats en produktionsbudget. Eftersom ekonomin 

baseras på resurserna så går produktionstekniken och ekonomin hand i hand. Kalkylen är utformad på så 

vis att posterna följer tidplanen, det vill säga enligt när kostnaderna kommer att redovisas. Denna 

uppställning förenklar de kommande ekonomiska kontrollerna (Révai, 2012). 

2.3.6 Byggstyrningsmöten  

Planeringsmöten  

Syftet med dessa möten är att samtliga parter blir informerade om det aktuella läget på bygget. På mötet 

behandlas produktionsplanen samt uppföljningar där även uppföljningarna analyseras. Även resurser, 

leveranser, arbetsberedningar, metodfrågor och skyddsfrågor diskuteras. Det är i samband med dessa 

möten som veckotidsplaner beslutas. Medverkande på dessa kontinuerliga möten varierar, men vanligtvis 

förkommer produktionschef, arbetsledare, lagbasar och skyddsombud.  

Samordningsmöten  

För att uppnå en god samordning på arbetsplatsen hålls kontinuerliga informationsmöten, vanligtvis med 

produktionschefen, arbetsledare och underentreprenörer.  Ofta har produktionschefen en upprättad 

dagordning som innehåller aktuella arbeten, planerade arbeten, resurser, leveranser samt 

arbetsmiljöfrågor med mera.  

Byggmöten  

Syftet med byggmöten är att behandla det frågor som rör avtalet mellan entreprenören och beställaren. Till 

dessa möten finns det en dagordning där protokoll förs. Beslut som skrivs ned i protokollet blir ett 

komplement till avtalet. Alla parter som berörs i avtalet deltar i mötet. Mötet leds av beställaren (Révai, 2012). 

2.3.7 Arbetsrollen BAS U i byggproduktionen  

BAS U är en förkortning av arbetsrollen byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av byggnads- eller 

anläggningsarbetet. Byggarbetsmiljösamordnarens och byggherrens ansvar är ibland mycket lika. Man kan 

skilja på dessa genom att konstatera att byggherren har ett tillsynsansvar och övervakningsansvar medan 

byggarbetsmiljösamordnaren ska se till att uppgifterna blir utförda.  
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Utöver detta finns det ytterligare skillnader i arbetsuppgifterna:  

En byggarbetsmiljösamordnare ansvarar inte bara för samordningen utan även för utförandet av byggnads- 

eller anläggningsarbetet. Förutom detta tillkommer en mängd arbetsuppgifter, såsom att kontrollera 

entreprenörerna så att de följer uppsatta regelverk. Denne ska även genomföra skyddsronder, 

arbetsplatsträffar och regelbundna uppföljningar. En byggarbetsmiljösamordnare ska även delta i 

arbetsberedningar.  

Det åligger även en byggarbetsmiljösamordnare att ansvara för att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på 

byggarbetsplatsen, samt se till att den följs och är uppdaterad. För att uppnå detta måste en lämplig 

skyddsorganisation byggas upp som ser till att allmänna ordnings- och skyddsregler upprättas och efterföljs. 

Det är även viktigt att skyddsanordningar såsom ställningar, liftar och fallskyddsutrustning inrättas och 

underhålls. För att åstadkomma detta utförs besiktningar och kompetenskontroll av tekniska anordningar 

och förare av dessa.  

För att minimera skaderisken bör en byggarbetsmiljösamordnare även se till att endast behöriga ges 

tillträde samt att arbetsplatsen hålls i ett städat skick 

(http://www.prevent.se/Documents/prevent.se/arbetsmiljoarbete/underhall/Samordningsansvar.pdf). 

2.4 Detaljplanering  
Produktionstidplanen i form av Ganttschema eller nätplanering som redovisades i kapitel 2.3.1, sid 7, var en 

övergripande helhetstidplan över aktiviteterna i kapitel 2.1.5, sid 5, i produktionsskedet. I 

produktionsskedet behövs aktiviteterna brytas ner i mindre delar för att underlätta förståelsen och därmed 

styrningen ute på arbetsplatsen, vilket redovisas i det här avsnittet. 

Namnet detaljplanering förklarar innebörden, det är en planering med aktiviteter på detaljnivå med en 

tydlig tidsskala. Aktiviteterna behöver samordnas ömsesidigt och tillsammans med underentreprenörerna 

såsom el- och ventilationsentreprenaderna. Men det kan även vara tekniskt komplicerade moment som 

kräver en uppstyckning av momenten för att få en bättre styrning.  

Rullande planering är en benämning inom verksamhetsområdet för högt detaljerade arbetsplaner för en 

kortare period. Planeringen kan bestå av veckoplanering till månadsplanering. Planen skapar en tydligare 

bild över arbetsmomentet och därmed resurserna (2.1.5, sid 5), där tiden följer huvudtidplanen. Fördelen 

med att etablera en rullande planering är att analys av störningar och samordning underlättas, och därmed 

åtgärda avvikelser från huvudtidplanen om ett hinder uppstår genom att använda den rullande 

planeringen.  

2.4.1 Traditionell rullande tidplanering  

Veckoplanering innehåller aktiviteter i detalj över en eller fyraveckorsperiod, se Figur 3. Därmed styrs det 

dagliga arbetet ute på arbetsplatsen. Veckoplanering är i form av ett pappersdokument, och normalt utförd 

i ett dataprogram. I samband med produktionsavstämning uppdaterar produktionsledaren 

veckoplaneringen en gång i veckan. Till grund för den nya planeringen ligger resultatet av avstämningen, 

där prioritet av aktiviteter och en resursförändring analyseras. Avvikelser från huvudtidplanen måste 

analyseras och följa med i uppdateringen av veckoplaneringen. Analysen ska resultera i en åtgärd för att 

projektet ska komma i fas igen. Fokus ligger då på de aktiviteter som ligger på den kritiska linjen. 

Huvudtidplanen baseras på enhetstider men under produktionstiden framkommer de verkliga 

enhetstiderna på ett tydligt vis tack vare veckotidsplaneringen. 
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Aktivitet Vecka: 1 Vecka: 2 Vecka: 3 Vecka: 4 

 M Ti O To F M Ti O To F M Ti O To F M Ti O To F 

Väggutsättning                     

Uppregling vägg                     

Kortling                     

Enkling gips                     

Isolering                     

Dubbling gips                     

Resurser                     

Träarbetare, egna 4 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2    

Betongarbetare, egna 3                     

Övriga 2 1                    

Figur 3. Exemplifiering av traditionell rullande tidplanering för en aktivitet. Tidplanering innehåller normalt flera olika aktiviteter med respektive 

delmoment. I samband med planering av flera aktivtetrar kan resurserna jämnas ut. 

Planen beslutas i samråd med platschef, andra arbetsledare, lagbasen och eventuellt skyddsombud på ett 

planeringsmöte eller veckomöte. Oftast finns det flera produktionsledare på en arbetsplats som är 

ansvariga över olika delar, därför måste även en samordning mellan produktionsledarna finnas när de 

uppdaterar veckoplaneringen.  

Huvudsyftet med veckoplanering är att produktionsledningen planerar resurserna så effektivt som möjligt.  

Huvudtidplanen baseras på enhetstider, men under produktionstiden framkommer de verkliga 

enhetstiderna på ett tydligt vis tack vare veckotidsplaneringen (Révai, 2012).   

2.4.2 Visuell rullande tidplanering  

Visuell planering utvecklades på 90-talet av Toyota och JMAC i Japan för att reducera ledningstiden i 

produktutvecklingsprojekt och på så sätt spara tid och resurser. I Sverige tillämpas metoden framgångsrikt 

bland annat av Volvo (Dalman, 2005), som använder virtuell simulering bland annat för att avgöra vilka moment 

som ska utföras av en robot och vilka som bäst görs av en människa (http://computersweden.idg.se/2.2683/1.126507).  

Även Skanska har använt sig av metoden men anpassa den efter deras behov och sedan valt att kalla den 

för visuell styrning.  

Vad är visuell tidplanering? 

Visuell planering är ett sorts diskussionsverktyg som går ut på att företagets mål och planer bryts ner till 

individnivå och varje uppgift som ska genomföras visualiseras för medarbetarna. Metoden synliggör 

bygglagets förpliktelser och bidrar till att ge en helhetsbild för de inblandade, vilket möjliggör effektivare 

kommunikation. 

Metoden bygger på att identifiera faktorer och skriva ner dessa på post-it lappar i olika färger som sedan 

sätts upp på en tavla utformad som en matris, med tidsåtgång i en kolumn och de individer som är 

delaktiga på rader inom denna matris. På så sätt är det lätt att se vad som är pågående i projektet och vad 

som kommer at ske framåt. Tavlan i sig skapar sedan underlag för fortsatt diskussion och kommunikation i 

teamet kring vad som behöver göras framåt. Det är vanligt att ta med sig erfarenheter ifrån tidigare 

projekt. Detta möjliggör att undvika att göra om samma misstag samt att dra nytta av lösningar i liknade 

situationer. 

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.126507
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För att metoden ska vara effektiv och användbar hålls korta avstämningar om ca 15 minuter, där man med 

hjälp av tavlan går igenom kort vilka förändringar som skett sedan sist och vilka aktiviteter som pågår. 

Tavlan ger en visuell överblick för samtliga i bygglaget vilket gör det lätt för de att hålla sig uppdaterade 

kring arbetet fortskridande och vilka arbeten som kommer härnäst. För att undvika långa diskussioner finns 

speciella mötesregler som går ut på att allt som behandlas på mötet måste vara relevant för hela gruppen. 

Interna diskussioner tas upp efter mötet (http://projektforum.se/artiklar/metodik/visualisera-mera). 

Fördelarna med visuell planering är många och de vanligaste är effektivare kommunikation, på så sätt att 

visualiseringen gör det tydligt för bygglaget att förstå vem som gör vad och när. Genom att ge alla en 

gemensam helhetsbild minskar också risken också för oklarheter och felaktiga antaganden. Det blir också 

lätt att på ett överskådligt sätt se eventuella problem eller brister som annars inte skulle framkommit lika 

tydligt vilket även skapar utrymme för förbättringar (Dalman, 2005). (Se kap 3.3.2, sid 24).  

2.5 Daglig planering  
Till fördel för produktionsledare är en daglig planering ett bra hjälpmedel, för till exempel leveranser, 

mottagningskontroller, övriga kontroller, beställningar och möten (Révai, 2012).  I detta avsnitt avgränsar 

författarna sig till arbetsberedning.  

2.5.1 Arbetsberedning  

En arbetsberedning utförs i produktionen och är en mycket ingående planering av ett specifikt 

arbetsmoment som till exempel gjutning av väggar (Révai, 2012). Ett arbetsmoments utförandemetod, 

arbetskraft, material, maskiner och hjälpmedel analyseras i en arbetsberedning (Persson, 2012). Ansvariga 

produktionsledaren för en byggnadsdel håller i arbetsberedningen. De som medverkar normalt på mötet är 

yrkesarbetarna som ska utföra arbetsmomentet, lagbasen och eventuellt skyddsombudet. (Se kap 3.3.4, sid 

24) 

Målsättning med arbetsberedning 

Syftet med en arbetsberedning är att skapa förutsättningar så att arbetet kan utföras inom rätt tid och så 

att samtliga krav i kontraktet uppfylls för slutprodukten, samt att yrkesarbetarna får rätt arbetsvillkor och 

att produktionsbudgeten hålls. Arbetsberedningar är likaså en lärande process som utvecklar 

organisationens kompetens och individernas kunnande. 

För att åstadkomma ett effektivt genomförande av ett arbetsmoment förutsätter detta rätt person, på rätt 

plats vid rätt tidpunkt. För att uppfylla rätt arbetsvillkor är det viktigt att välja och tillämpa en bra 

arbetsmetod med rätt hjälpmedel och utrustning. På så vis går arbetet smidigare att utföra på ett säkert 

sätt, med förutsättningar för ett gott resultat. Under en arbetsberedning är det av stor vikt att identifiera 

och belysa om ett arbetsmoments olika delar, för att hålla en kort inkörningstid (2.3.3, sid 9). Förberedning 

leder till att inga onödiga avbrott uppstår. På mötet kan eventuella problem upptäckas i förtid, så att färre 

problem uppstår under arbetets utförande (Révai, 2012). 

För att beställaren ska få den produkt som är beställd, är det viktigt att uppfylla de krav som är föreskrivna i 

bygghandlingarna. Därför upptas ritningar, AMA och administrativa föreskrifter under arbetsberedningarna 

tillsammans med medarbetarna. (Persson, 2012). 

Aktiviteter som arbetsbereds 

I produktionsfasen är det inte alltid alla arbetsmoment som bereds på arbetsplatsen. Arbetsmoment som 

löper under en längre period och innehåller ett stort antal persontimmar måste arbetsberedas, eftersom 
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förutsättningarna kan förändras över tiden. Det ställs högre krav på en fungerande samordning ju fler 

personer som är involverade i arbetsmomentet eller om arbetet är styrande för anslutande arbeten. 

Om arbetsmomentet vållar en arbetsmiljörisk ska detta belysas, så att risken för tillbud och 

arbetsplatsolyckor minimeras (Persson, 2012). När arbetsledningen beaktar miljöaspekten främjas en god 

arbetsmiljö för hantverkarna (Révai, 2012). För att främja detta ska farliga byggmaterial som leder till en ökad 

miljö- och säkerhetsrisk identifieras. Dessa risker, hur de ska hanteras samt hur överblivet material ska 

sorteras bör upplysas om i samband med arbetsberedningen (Persson, 2012). 

Moment av höga risktekniska arbeten som i efterhand kostar mycket och är svåra att rätta till bör av 

ekonomiska skäl beredas. En beställare kan även ställa höga tolerans- och kvalitets krav för att ge sitt 

godkännande av slutprodukten. Dessa krav ska medarbetarna få kännedom om under arbetsberedningen 

för att byggföretaget ska få en nöjd kund.  

Störningskänsliga arbetsmoment måste samordnas så att arbetet inte blir stillastående på grund av 

närliggande externa yrkesgrupper. Störningskänsliga arbetsmoment måste beaktas i planeringen så att 

resurser såsom utrustning, verktyg, maskiner, människor och material inte hindrar arbetarna från att utföra 

sitt arbete. Det finns även externa faktorer så som ÄTA-arbeten och väderlek som ska finnas med i 

planeringen. Den detaljerade planeringen ska så långt som möjligt förhindra uppkomsten av störningar 

med förödande konsekvenser och därmed minimerar effekten av de störningar som tros uppstå. 

Planeringsarbetet ska vara så grundligt utfört att flertalet av de möjliga störningskällorna som har 

uppdagats kan underlättas eller förebyggas helt redan under planeringsfasen. 

Byggbranschens teknik utvecklas ständigt. Ett nyutvecklat moment måste därför på nytt arbetsberedas för 

att medarbetarna ska veta hur dem ska utföra arbetet för att uppnå ett gott resultat med den nya tekniken. 

Tekniskt komplicerade moment som ställer höga krav på utförandet kräver kunskap och erfarenhet hos 

yrkesarbetarna, vilket i sin tur leder till att produktionsledaren måste ha god framförhållning i sin 

resursplan (Persson, 2012). 

 

Förberedelser 

Innan arbetsberedningen utförs måste underlag inför det specifika aktiviteten tas fram av 

produktionsledaren. Produktionsledaren förbereder arbetsberedningar genom att ta fram ritningar och 

beskrivningar samt krav från AMA och de administrativa föreskrifterna för det som ska produceras. Lämplig 

information som montageanvisningar eller broschyrer från leverantören kan vara möjliga underlag, 

beroende på typ av aktivitet. Underlag för förutsättningarna till aktiviteten som förbereds är 

produktionsplanering såsom tidplan, produktionskalkyl och APD-plan, KMA-plan och riskanalyser. 

Riskinventering utförs för att säkra personsäkerheten, där arbetsmoment och problem värdesätts efter 

sannolikhet och konsekvens. Därefter görs en analys för åtgärder.  

Mötet 

Det är arbetsmomentets omfattning och produktionsledarens planering som avgör när mötet ska äga rum, 

huvudsaken är att det sker i god tid enligt Persson. Arbetsberedningen sker i ett lämpligt rum, och det är 

fördelaktigt om rummet är utrustat med projektor eller skrivtavla. Arbetsberedningen genomförs 

tillsammans med det aktuella teamet av yrkesarbetare med hjälp av en dagordning. Under mötet 

genomgås underlaget för att alla ska förstå förutsättningarna, förarbeten, egenkontroller (kapitel 2.6, sid 

16) och delmomenten. Diskussion och förslag om hur arbetet ska utföras och hur kraven ska uppnås, kan 

antecknas på en skrivtavla alternativt i ett dokument. Det som belyses under mötet är förarbete, en annan 

benämning är resurser (2.1.5, sid 5).  Förarbete är vad som krävs för att utföra ett arbetsmoment såsom 
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utrustning och material. Även aspekter kring logistik vilket är leverans, mottagning, lossning, intransport 

och materialförvaring avhandlas på mötet (Persson, 2012).  

Uppföljning av arbetsberedning 

För att hitta förbättringsåtgärder i genomförandet av arbetsmomentet gör man efter en viss tid en 

uppföljning och kontroll för att kunna analysera vad som hittills gått bra och mindre bra. I analysen jämför 

man bland annat antal förbrukade timmar med antalet planerade, vad som gått bra och vad som gått 

dåligt. Denna analys används sedan som råd till nästa arbetslag som ska utföra liknande arbetsmoment 
(Persson, 2012). 

2.6 Egenkontroller 
PBL 10 kap, 7§  

”Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning 

och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att alla väsentliga krav 

som avses i 8 kap. 4§ PBL uppfylls ” 

Kontrollerna som skall utföras enligt kontrollplanen genomförs huvudsakligen genom egenkontroller, vilket 

underställs krav från kontrollplanen och definieras tydligt vis. (Hagander, Matsson, 2012). Egenkontrollen är en 

kvalitetssäkring av att arbetet uppfyller kraven, dock har en arbetsberedning genomförts innan 

aktivitetsstart (Persson, 2012).  

PBL 10 kap, 8§ 

”Det ska av kontrollplanen framgå i vilken omfattning kontrollen ska utföras: 

 Inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, eller 

 av någon som har särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om sådana åtgärder som 

kontrollen avser, det vill säga certifieras sakkunnig.” 

I Kontrollplanen föreskrivs i vilket omfattning kontrollerna skall utföras (Hagander, Matsson, 2012). Ett dokument 

för en egenkontroll innehåller flera kontrollpunkter på en specifik aktivitet, där det är ett varierande antal 

kontrollpunkter på de delmoment aktiviteten innebär. Dokumentet visar vad det är som ska kontrolleras till 

exempel centrumavstånd på armering. I egenkontrollen framgår även metoden för kontrollen samt när 

kontrollen ska utföras. Efter en kontroll dateras och signeras resultatet (Persson, 2012). 

Om kontrollen inte godkänds blir utfallet en avvikelse. Konsekvensen av avvikelsen analyseras, därefter 

framförs en åtgärd. Egenkontrollerna utförs på arbetsberedda aktiviteter, följaktligen klargörs vad som ska 

kontrolleras på arbetsberedningar (Persson, 2012). 

Vem som utför egenkontrollen varierar på varje byggarbetsplats (Persson, 2012). Detta regleras i kontrollplanen 

där det är angivet vilken person som skall genomföra kontrollerna. Ett utfört arbete egenkontrolleras, alltså 

kontrolleras och intygas av dess upphovsman. Tillsynen av egenkontrollerna kan utföras i flera steg, först 

och främst av arbetsledaren, senare av kontrollansvarig, och därefter eventuellt av byggnadsnämnden. I 

och med att egenkontrollerna berör flera olika parter är det viktigt att egenkontroller behandlas i enighet 

med PBL (Hagander, Matsson, 2012). (Se kap 4.5.4, sid 40). 
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2.7 BIM 

2.7.1 Byggnadsinformationsmodellering  

BIM är en objektbaserad modell som är innehåller en digital representation av de ingående komponenterna 

i ett byggobjekt. Den virtuella modellen innehåller information om den logiska och fysiska 

sammansättningen av olika objekt och själva byggnaden.  

För att skapa en BIM-modell ska samtliga involverade medverka, från beställare till ljusdesigner. Parterna i 

byggprocessen arbetar periodvis med sina områden med bristande samarbete, vilket leder till 

informationsförluster. När de olika aktörerna arbetar i modellen, arbetar de i realtid som innebär ett 

oavbrutet informationsflöde. Fördelen med att arbeta i realtid minskar kommunikationstegen mellan dem, 

därmed elimineras behovet av att skicka information. Resultatet av detta är att det tar mindre tid att få 

information och på så vis minskas kostnaderna. Tillförliten ökar eftersom BIM-modellen är i realtid, vilket i 

sin tur resulterar i bättre kvalité.  

Eftersom BIM ökar informationsutbytet mellan konsulterna ökar därmed deras effektivitet. 

Informationsflödet reducerar fel och tryggar de uppsatta målen för byggnadsverket, från både beställare 

och myndigheter.  

Modellen används för bland annat samordning, kollisionskontroll mellan olika komponenter, 4D, 5D, 

simulering och förvaltning. Genom rätt användning av modellen kan kvalitetsfel och produktionskostnader 

minska. Genom att ha all information samlat i modellen kan varje part i byggprocessen stämmas av mot 

beställarens mål, men även öka möjligheterna att söka aktuell information.  BIM-modellen kan kopplas till 

en tidplan i mjukvaruprogrammet, 4D, vilket visar visuellt aktivitetsordningen i byggskedet. 5D är 

benämning för att modellen är integrerad mot en kalkyl. Detta är möjligt för att det går att skapa 

mängdlistor som därefter prissätts med till exempel á-priser.  

Virtuell modellering ger möjlighet till tidiga analyser och simuleringar som minskar antal fel under 

byggskedet. Eftersom visualisering och kollisionskontroller kan göras i modellen kan eventuella fel åtgärdas 

innan byggskedet påbörjas, vilket minimerar åtgärdskostnader som annars hade uppkommit i produktionen 

på grund av en traditionell projektering. Detta är en besparing eftersom det kostar mindre att ställa saker 

till rätta utan att kostsamma konsekvenser. Visualisering av byggnaden, informationsöverföring men även 

aktivitetsordningen, underlättar för produktionsstyrningen, vilket resulterar i högre produktivitet och 

kvalité. En BIM-modell skapar bättre förutsättningar för samordningen i byggskedet (Granroth, 2011).   

2.7.2 Historia 

Projektörerna började använda dataprogrammet CAD under 1980-talet, innan dess ritades ritningar med 

papper och penna. Det sammandragna begreppet CAD förklarar sig självt varför programmet är väl 

etablerat inom branschen, nämligen Computer Aided Design. CAD innebär en ritningsorienterad 

ritningsblankett med olika skalor, vilket skapar tydliga och enhetliga ritningar för ett byggprojekt. Dagens 

CAD-teknik har övergått från ritningsorientering till modellorientering. Syftet med modellorientering är 

avbildning av olika byggdelar som redovisas i modellfiler (Nordstrand, 2009). CAD-ritningar som används av 

majoriteten av byggbranschen förmedlar visuell information, dock inte som på samma vis som en BIM-

modell med olika perspektiv (Granroth, 2011). 

2.7.3 Ofullständig BIM 

En tajt tidplan för projekteringen innebär att beslut och antaganden forceras, vilket leder till att delar av 

högt värde prioriteras lågt för att det tar längre tid. Detta minimerar utrymmet för förändringar, 

samordning och kollisionskontroller. Detta kallas av Granroth för att ”tänka BIM”. Syftet med att projektera 
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i BIM är inte att tänka BIM för att sedan arbeta traditionellt. Detta fenomen benämns som ofullständig BIM 

och innebär extra arbete för projektörerna (Granroth, 2011). 

2.7.4 BIM i programskedet till systemskedet  

För att åstadkomma en helhetslösning för byggobjektet krävs det att projektörerna arbetar efter en 

strukturerad process. Den uppritade modellen med ingående komponenter visualiserar utformningen av 

huset samt skapar en översikt av kostnadsnivåerna och tidsaspekterna. Resultatet av behovsutredningen i 

förstudien, det vill säga. De kända förutsättningarna presenteras i en modell. Under program- och 

projekteringsprocessen utformas och modifieras informationen i modellen. När detaljutformningen är klar 

kan BIM-modellen överlämna till entreprenören.  

I programskedet utförs utredningar som sammanställs i ett byggnadsprogram. Delar av utformningen 

beslutas både ut- och invändigt, vilket resulterar i alternativa lösningar (Nordstrand, 2009), som uppfyller kraven 

i byggnadsprogrammet. Men det är i gestaltningen som arkitekten kommer fram till ett huvudförslag som 

byggprocessen senare grundar sig på.   

Det godkända gestaltnings förslag vidareutvecklas till en tillräcklig detaljerad nivå för att kunna ansöka om 

bygglov hos byggnadsnämnden i aktuell kommun. Arkitektdelen i modellen innehåller rumsvolymer samt 

information om ytorna. Volymerna bildar zoner, som senare används till simuleringar. Zonerna kan 

innehålla ett eller flera rum. 

I systemskedet ansvarar konstruktören över att konstruktionselement redovisas med rätt dimensioner för 

vald stomme samt beskrivning. Det åligger denna aktör att dessutom upprätta en konstruktionsmodell.  I 

en VVS-modell dimensioneras rör och kanaler och i en el-installationsmodell dimensioneras el, tele och 

data. En annan installation är sprinkler, som också dimensioneras i en separat modell. Gemensamt för 

dessa tre modeller är att utrymmen för dess installationer, montage och säkerhetsavstånd måste 

fastställas. Inom VVS beaktas till exempel utrymmen för schakten, ovan undertak och tekniska utrymmen. 

K-, VVS- EL-modeller ska integreras med visualiseringsmodellen. I visualiseringsmodellen upptäcks inverkan 

på andras konsulters arbete, vilket löses genom samordning av inblandade aktörer. 

Under systemutformningen fattas stora investeringsbeslut, innan dessa beslutas fattas utförs simuleringar i 

programmet. För att ytterligare säkerställa att myndighetskrav och uppsatta mål uppnås simuleras 

inomhusklimat, energiförbrukning, ljus, ljudnivåer, fukttillstånd, brandsäkerhet och utrymningssäkerhet. 

Genom att simulera myndigheternas krav i ett tidigt skede kan myndigheter inte avbryta byggprocessen på 

grund av ofullkomliga val. När zoner, rumsvolymer och rumsmodeller är upprättade kan simuleringar 

beställas av konsulterna, till exempel ljusarkitekten. Innan energi simuleringen kan utföras måste 

konstruktionslösningar för väggar, bjälklag och taket vara klara, samt dess termiska egenskaper. De 

termiska egenskaperna för dörrar, fönster och golv ska även finnas. 

BIM-modellen är placerad enligt ett känt geografiskt läge med dess koordinater. Dessa koordinater gör det 

möjligt att simulera solens förflyttning under dagarna över hela året. Solen påverkar inomhusklimatet och 

den framtida energianvändning som huset kommer att kräva. Utifrån denna analys kan fönsterplacering 

och yta modifieras för att nå lämplig ljusnivå.  Solskydd kan även beaktas från denna analys. 

Inför upprättande av kalkyler behövs en mängdförteckningslista av till exempel balkar, bjälklag, väggar 

etcetera. Genom att exportera modellens olika element kan kalkylen underlättas tack vare måttenheterna 

höjder, bredd, djup, längd och omkrets. Det går även att få fram beräkning av brutto- och nettovärde av 

volymer och areor (Granroth, 2011).  
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Inköp underlättas med noggranna materialmängder och 3D modell. Vid inköp av installations 

underentreprenör sänks kostnader då UE minskar påslag för osäkerhet och missar i mängdberäkningar. För 

att mängdavtagning och kalkyler ska kunna komma från BIM krävs krav på hur informationen ska vara 

formulerad (Jongeling, 2008).  

I slutet av systemskedet kan byggnaden visualiseras, i en virtuell modell av verkligheten. 2D-ritningar kan 

skrivas ut ur programmet (Granroth, 2011). 

2.7.5 BIM i byggskedet  

Konsten för byggstyrning är att styra alla hantverkare, underentreprenörer i produktionen åt samma mål 

samt överlämna byggnadsverket med rätt kvalitet, i rätt tid och klara produktionsbudgeten (Jongeling, 2008). 

Utförandeentreprenader består av mer detaljerade handlingar i jämförelse med totalentreprenader, 

därmed lämpar sig BIM-projekt bättre i utförandeentreprenader. I byggskedet överlämnas färdiga 

bygghandlingar till nya aktörer, där teori och simuleringar ska förvandlas till en konstruerad verklig 

byggnad. Juridiska handlingarna tillsammans med en verklig prototyp med innehållande information, 

minimerar missförstånd mellan projektörerna och entreprenören. 

 I samband med startmötet bör beställare och konsulterna bjudas in, målen och visionerna som beställaren 

har tillsammans med konsulternas beskrivning av systemval överför projektkunskap till entreprenören 

(Granroth, 2011). Samordningsbrister och feltolkningar av underlaget resulterar i produktionsstopp, 

merkostnader för att lösa problemen, fel i utförande som påverkar kvaliteten. Detta ligger till grund för 

ungefär hälften av alla kostnader för ÄTA-arbeten. En aspekt till att ÄTA-arbeten har minskats är färre antal 

krockar mellan konstruktionen och installationssystemen (Jongeling, 2008). 

2.7.6 BIM implementerat i byggskedet 

Teknologin som BIM kan användas för idag är tidplanering och produktionskalkyl samt visualisering.  BIM är 

inte fullt ut implementerat inom byggbranschen även fast att teknologin finns. Detta beror på 

investeringskostnader och rädsla enligt Jongeling. Entreprenörerna måste investera i mjukvara, där en 

licens kostar femsiffrigt. Men mjukvara räcker inte för att implementera BIM fullt ut, utan det krävs stora 

investeringar i utbildningar för att förvärva erfarenhet. Erfarenhet skapar innebörd över hur entreprenörer 

ska arbeta praktiskt med teknologin. Däremot kan BIM i nuläget inte användas för resursplanering, 

kvalitetsplan, inköps- och leveransplan eller arbetsmiljöplan, vilket leder till att detta arbete utförs idag 

traditionellt på de byggprojekt där BIM används.  

Visualiseringar underlättar förståelse för byggnadsverket. Denna förståelse kommer till nytta för 

tidsplaneringen och kostnadsplaneringen för byggprojektet (Granroth, 2011). Det har förekommit att en BIM-

modell visas på en skärm på byggarbetsplatsen, där modellen fungerar som ett hjälpmedel till läsning av 

2D-ritningar. Detta har lett till att kommunikationen har blivit enklare och snabbare mellan aktörerna på 

sammanträden av olika slag.  Grundförutsättningen är då att hårdvara och lämpliga programvaror finns 

tillgängligt på arbetsplatsen (Jongeling, 2008). 

2D- och 3D-ritningar är resultatet av tekniken BIM. 2D-ritningar används av yrkesarbetare för att förverkliga 

byggnadsdelar. Men ritningarna ligger till grund för byggstyrningen. Genom att använda en surfplatta eller 

PC kan byggnaden visualiseras, dock är det i regel tjänstemännen som har dessa. Då kunskap och 

användarvänligheten inte är stor så används 2D-ritningar mer. För att en BIM-modell ska kunna nyttjas 

under produktionstiden är det av stor vikt att modellen uppdateras löpande eftersom ändringar normalt 

uppstår. Att uppdatera en modell medför kostnader (Jensen, 2012). 
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Elementen i BIM-modellen kan kopplas till tidplan, detta benämns som 4D. Eftersom element i en modell 

kan transporteras som både brutto- och nettomängd för area och volym, kan värdefulla 

mängdförteckningar upprättas på en kortare tid jämfört med traditionell mängning med skalstock och 

penna. Denna förteckning kan exporteras till andra program och ligga till grund för inköp av materialen till 

byggnadsverket (Granroth, 2011). Planering och produktionsstyrning kan även förekomma genom en 5D-

modell. BIM-modellen integreras då med tidplan och kostnadskalkyl. Då visualiseras byggets fortskridande, 

likaså kostnaderna under produktionstiden (Jongeling, 2008). 

Genom att arbeta med BIM i projekteringsprocessen kan kvalitetsfelens kostnader minska från 10 % till 2 %.  

Kvalitetsfel i form av slöseri eller byggfel, som uppstår under produktionstiden utfaller i högre 

produktionskostnader, som är en mänsklig faktor som BIM inte kan lösa. Men genom att kontrollera 

uppsatta krav och mål, kan kvalitetsfelen minskas (Granroth, 2011). 

2.7.7 BIM i Skanska 

Granroth definierar BIM som Building Information Modeling medan Skanska definierar BIM som Building 

Information Management. Målet för Skanska är att skapa förutsättningar för en högre produktivitet och 

kvalitet i deras projekt, genom att öka samarbetet mellan olika discipliner. 

Skanskas definition av BIM enligt ONE Skanska, 2012:  

”Bim är ett samlingsbegrepp för arbetssätt och verktyg som leder till en effektivare byggprocess i 

både hus och anläggningsprojekt. Ordet står för Building Information Management och syftet är just 

att skapa en mer strukturerad informationsstyrning och att göra informationen tillgänglig och 

förståelig för rätt person vid rätt tidpunkt ”  

Skanskas huvudsyfte är att öka produktiviteten och kvaliteten samt att minimera risken för fel. BIM ska 

hjälpa projekten att kontrollera ekonomi, material och resurser. Simuleringar i modellen ska hjälpa Skanska 

med ett grönt byggande. Skanska vill också skapa ett kreativare sätt att föra dialoger mellan olika aktörer 

tack vare visualisering av problem och lösningar. 

BIM är ett verktyg för kommunikation där modellen är bäraren av informationen. Modellerna innehåller 

relevant information som är kopplad till varje element. Denna informationskälla ska användas från anbud 

till överlämnande. Skanska har bestämt att projekt med en kontraktsumma över 50 miljoner ska BIM 

projekteras. I 3D-projekteringen skapas modellen och informations läggs in. Det fokuseras sedan på hur 

informationen ska användas. BIM ska kunna användas för bland annat mängdavtagningar, APD-plan i 3D, 

simulera produktionstidplan, maskin styrning och utsättning (One Skanska, 2013). 
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3.0 Empiri 

3.1 Fallstudie 
För att utforska vilka produktionsparametrar som erfordras för att produktionsledare ska kunna använda 

BIM i sin tjänst måste författarna förstå hur dem arbetar. Identifiering av parametrarna utfördes med hjälp 

av fallstudie, där metodtekniken var intervju, observation och arkivanalys. Metoden är flexibel vilket 

passade detta examensarbete med avseende på frågor och inriktningar. Indata klassificeras som kvalitativ.  

3.1.1 Metod för intervju 

För att nå en bra reliabilitet utförde författarna intervjuerna och analysera själva. Utfrågningarna skedde 

halvstrukturerade, vilket innebar att författarna upprättade frågor utifrån vad som önskades analyseras. 

Efter skapandet av frågorna läste akademisk- respektive företagshandledare genom frågorna för att få 

åsikter om frågorna, ingen fråga reviderades därefter. Detta stöd av handledarna höjer valideringen. 

Frågorna fungerade som ett stöd under intervjuerna för att sedan kunna omformuleras eller ställa 

följdfrågor, beroende på intervjusituationen. Halvstrukturering av frågorna var nödvändig för att säkerställa 

att samtalsämnet tillhörde ämnet för examensarbetet samt att frågorna anpassades till individens kunskap 

om BIM. Innan utfrågningen ställdes frågan om intervjupersonen medgav sitt samtycke till att låta 

författarna spela in intervjun. Inspelningen användes sedan som underlag när intervjuerna 

dokumenterades som text för att underlättade och säkerställde att författarna inte gick miste om viktig 

information för att uppnå bästa resultat, detta höjde reliabiliteten ytterligare.  

Intervjusvar från likadana arbetsroller samlades i samma dokument. Intervjusvar som stack ut eller som var 

nya, antecknades under intervjun för att belysa det säregna i intervjun. För att öka validiteten av 

indatasamlingen ställdes allmänna frågor om antal år som anställd respektive inom branschen, samt dess 

befattning. Uppsatt mål var 20 stycken personer med koppling till produktionsledare där kunskap fanns 

respektive inte fanns om BIM. 

3.1.2 Urval för intervju 

Personer som blev intervjuade för detta examensarbete är konfidentiella. För att åstadkomma kvalitativ 

data intervjuades flera olika arbetsroller, med ett varierat antal per arbetsroll, vilket medförde en bred 

synvinkel. Faktorerna kön, ålder, utbildning och yrkeserfarenhet skapade varierad indata för 

examensarbetet. Chefer på olika byggprojekt inom Skanska Sverige AB tillhandahöll författarna med 

kontakter. 

3.1.3 Metod för observation 

För att kunna analysera arbetsberedning, samordningsmöte och visuellt tidplaneringsmöte krävdes 

observation. Under dessa möten agerade författarna som fullständiga observatörer och deltog inte alls i 

sammanträdelserna.  

 

Underlag till observation av arbetsberedningar var uppställda analysfrågor om hur BIM kan tillämpas i 

arbetsberedningar. (Mötet beskrivs i kap 3.3.4, sid 24). Den uppsatta målsättningen var att delta på två 

stycken arbetsberedningar, där den ena använder respektive inte använder BIM.  

 

Orsaken till att författarna deltog på samordningsmöte var för att analysera om BIM kan underlätta 

styrningen av en byggarbetsplats, medan observationen av visuell tidplanering utfördes för att identifiera 

varför man tillämpar den sortens planering på byggarbetsplatser. (Mötena beskrivs i kap 3.3.1, sid 22 

respektive 3.3.2, sid 23). 
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3.1.4 Urval för observation 

Skanska Sverige AB tillhandahöll författarna kontakter, samordningsmöten, visuell tidplanering och 

arbetsberedningar, därmed kunde författarna inte påverka urvalet. Var mötena ägde rum samt vilka som 

deltog på sammanträdena är konfidentiellt i detta examensarbete. 

3.1.5 Metod för arkivanalys 

Arbetsberedningar utförs ständigt på Skanska Sverige AB, som senare dokumenteras. Tidigare 

dokumenterade arbetsberedningar har lästs för att skapa en bild av hur Skanska Sverige AB arbetar med 

denna typ av arbetsuppgift som grundas på en färdig arbetsberedningsmall. Mallen samt texten i ifyllda 

arbetsberedningar kom att användas för att analysera hur BIM kan tillämpas i arbetsberedningar. Målet är 

att läsa tre stycken olika utförda arbetsberedningar. 

3.1.6 Urval för arkivanalys 

Distriktet i Skanska Sverige AB tillhandahöll ifyllda arbetsberedningar på deras projekt mellan åren 2010-

2013. Av dessa arbetsberedningar utfördes ett slumpmässigt urval av författarna. 

3.1.7 Kritik och granskning 

Intervju 

Det var av stor vikt att analysera informationen i intervjusvaren. Annars är det är nämligen lätt att 

författarnas egna åsikter och känslor påverkar utfallet. Intervjupersoner på de olika projekten hade 

varierade åsikter som föll utanför ramen för denna rapport. Därför begränsades analysen till dessa projekt, 

vilket i sig inte allmängiltigt representerar Skanska Sverige AB.  

Observation 

Det finns risk för att författarna inte kan tillgodogöra sig tillräckligt mycket information som observatörer 

under mötet. Därför är det av viktigt att författarna ställer följdfrågor efter mötet till deltagarna för att inte 

påverka arbetsberedningen. Inte heller detta representerar Skanska Sverige AB, utan det enskilda fallet. 

Arkivanalys 

Eftersom arbetsberedningar är anpassade efter den aktuella situationen, måste hänsyn till arbetets 

omfattning beaktas för att göra rimliga bedömningar. 

3.2 Kartläggning 
Syftet med kartläggningen var att komplettera fallstudien genom att använda metodtekniken enkäter. 

Indata klassificerades som kvantitativ. 

3.2.1 Metod för Enkäter 

Metoden var en totalundersökning i två olika distrikt tillhörande Skanska Sverige AB. Enkätfrågorna 

skapades med utgångspunkt från analysfrågorna (se bilaga 1-8) där frågorna anpassats för fritextsvar och 

fördefinierade svarsalternativ. Efter skapande av frågorna läste akademisk- respektive företagshandledare 

genom frågorna för att få feedback. Ingen fråga reviderades därefter.  På enkäten skrev författarna en 

beskrivande text om examensarbetet, en förklaring om BIM samt hur lång tid det tog att besvara enkäten.  

Ett internetverktyg för att sända enkäterna till den utvalda svarsgruppen användes samt en mailadress från 

Skanska Sverige AB. Personerna hade sex veckor på sig att svara, och påminnelser skickades ut en gång 

under denna tid för att minimera risken för externt bortfall. Målet var att av 30 stycken utsändningar få en 

svarsfrekvens på 50 procent på enkäten. 
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3.2.2 Urval för enkäter 

Skanska Sverige AB tillhandahöll två slumpmässiga distrikt med totalt 30 personer med ett yrke som var 

kopplat till produktionsledare.   

3.2.3 Kritik och granskning 

Anledningen till att författarna valde vissa frågor med fritextsvar var för att skapa en chans att få svar med 

högre värde jämfört med fördefinierade svarsalternativ. Dock fanns en risk att det interna bortfallet skulle 

höjas, vilket betyder att risken för att enstaka frågor ej besvarades ökade.  

3.3 Resultat av Empiri 
I detta kapitel redovisas resultatet av Empiri, som ligger till grund för kapitlet Diskussion och Analys, kapitel 

4, sid 25. 

Resultat av intervju  

Totalt blev det 18 intervjuer på fyra olika projekt. Teori om intervjupersonernas yrkesroller beskrevs i 

kapitel 2.2, sid 5. Intervjufrågorna bifogades till denna rapport, se kapitel 8, sid 55. 

 3 st. Produktionschefer    

 1 st. Faschef     

 1 st. Planerare     

 6 st. Produktionsledare    

 4 st. Hantverkare     

 1 st. Kommersiellt administrativ produktionschef   

 1 st. Kommersiell logistikchef    

 1 st. MEP-koordinator    

Resultat av observation  

 1 st. samordningsmöte 

 1 st. visuell tidplanering 

 1 st. arbetsberedning  

Resultat av arkivanalys  

 3 st. dokumenterade arbetsberedningar 

 1 st. mall för arbetsberedningar 

Resultat av Enkäter  

Målet med enkäterna uppfylldes inte. Enkäternas skickades till 30 personer där externt bortfall och internt 

bortfall var 15 respektive 9 stycken respondenter. Vi bedömde att de 6 enkätsvar som vi tillhandahöll, inte 

skulle vara tillförlitlig som underlag i vår rapport.  Vad det externa bortfallet och interna bortfallet beror på 

är svårt att bedöma. Möjligen kan några faktorer ha varit oföretagsamhet, tidsbrist, eller att de helt enkelt 

saknade kunskap om BIM. Dessutom kom det till vår kännedom att internettjänsten som förmedlade våra 

enkäter, hade tekniska problem med sitt webbhotell tre gånger under denna period, vilket även kan ha 

påverkat utfallet. 

3.3.1 Beskrivning av samordningsmöte mellan underentreprenörer 

Teori om samordningsmötet redovisades i kapitel 2.3.6, sid 10. I det här avsnittet beskrivs 

samordningsmötet som författarna deltog på, vilket tillsammans med teoridelen ligger till grund för analys i 

kapitel 4.1, sid 26. 
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För att effektivisera och skapa en ökad förståelse för vikten av allas delaktighet i byggprocessen håller 

platschefen samordningsmöten en gång i veckan. Deltagarna är representanter för bland annat 

installatörer, hantverkare, elektriker etcetera.   

 

Under cirka en timmes tid går platschefen igenom ett protokoll som innehåller produktionsaktiviteter som 

är uppdelade i olika block. I varje block går man igenom underentreprenörernas pågående och begärda 

arbeten. Protokollets första rubrik tar upp säkerheten på arbetsplatsen där till exempel uppkomna 

incidenter delas in i tillbud, olyckor och olyckor med frånvaro. Därefter diskuterar deltagarna kommande 

riskarbeten och skyddsronder. Nästa rubrik i protokollet handlar om kvalitet och miljö, där egenkontroller 

och avvikelser diskuteras. Alla gjorda arbetsberedningar på olika aktiviteter avhandlas kort och platschefen 

upplyser alla om kommande arbetsberedningar.  

 

Vidare går deltagarna igenom de viktigaste punkterna som har med APD att göra, till exempel att 

leveranser måste anmälas i förväg till leveransansvarig, placering av bygghissar, kranar, tillfällig el och 

belysning, samt sophantering på byggarbetsplatsen. Efter APD: n lämnades utrymme för att ställa frågor till 

beställare och byggledare om oklarheter i bygghandlingarna och saker som inte har berörts i protokollet. 

Avslutningsvis ger platschefen svar på eventuella frågor som har hängt i luften sedan förra mötet. 

 

Som ett komplement till protokollen har deltagarna varsin fyraveckors tidplan. Tillsammans med 

platschefen går underentreprenörerna igenom vad som händer på byggarbetsplatsen och tillfället ger även 

utrymme för en diskussion om hur de gemensamt ska jobba efter tidplanen utan att krocka med varandra, 

aktiviteter som måste göras om, kvarvarande arbeten och hur sena aktiviteter eventuellt kommer att 

påverka olika arbeten.   

3.3.2 Beskrivning av visuell tidplanering  

Teori om visuell tidplanering redovisades i kap 2.4.2, sid 12. I det här avsnittet beskrivs visuell tidplanering 

som författarna deltog på, vilket tillsammans med teoridelen ligger till grund för analysen i kap 4.2.1, sid 26. 

 

Mötet inleds med att deltagarna som är representanter från olika underentreprenörer samt Skanskas 

lagbasar och produktionsledare, sätter sig ner kring det avlånga bordet med fokusen riktad mot väggen. På 

väggarna i rummet sitter inplastade planritningar över hela bygget, våningsplan för våningsplan. 

Platschefen leder mötet och tillsammans går mötesdeltagarna igenom varje våningsplan var för sig och 

noterar till exempel eventuella förseningar, avhjälpta problem sedan förra mötet och krockar. För att 

representanterna och platschefen lättare ska kunna visualisera var ovan nämnda aktiviteter sker så ritar 

eller skriver platschefen direkt på de inplastade ritningarna med en whiteboardpenna.  

Syftet med mötet, som hålls varje morgon, är att alla ska vara uppdaterade om vad som händer på bygget, 

samt att det förbättrar samordningen mellan underentreprenörerna.  

3.3.3 Beskrivning av skedesplanering 

För att på ett visuellt sätt lättare hålla koll på vilka aktiviteter på bygget som är genomförda, försenade och 

vilka som är under pågående arbete kan man använda sig av skedesplanering. Detta innebär att man ger 

byggdetaljer olika färgkoder som talar om vilken status detaljen har.  

Skedesplanering är en 2D metod som även kan utföras i en BIM-modell. Detta skapar ett tydligt synsätt som 

snabbt kan visualisera hur det pågående arbetet fortlöper och kan bockas av.  
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3.3.4 Beskrivning av arbetsberedning 

Teori om arbetsberedning redovisades i kap 2.5.1, sid 13. I det här avsnittet beskrivs arbetsberedning som 

författarna observerade, vilket tillsammans med teoridelen ligger till grund för analysen i kap 4.5.1, sid 31. 

 

På mötet som pågick under en timme medverkade KMA-samordnare, produktionsledare, lagbas och 

snickare. Arbetsberedningen ombesörjde bodetablering på projekt 5. 

Värdet av denna riskinventering var uppskattat lågt, men med anledning av arbetsmiljöverkets föreskrifter, 

AFS 1981:14 - Skydd mot skada genom fall, utfördes denna arbetsberedning, då bodetableringens höjd var 

högre än två meter. 

Bodetablering är ingen typ aktivitet som är produktiv, därmed hade denna typ av aktivitet inga krav enligt 

handlingar. Underlag för mötet var en 2D-ritning, arbetsberedningsmallen, riskinventering och en checklista 

för säkerhet. Anteckningar skrevs in förhand på en tom mall, som förklarades med att KMA-samordnaren 

senare skulle renskriva dokumentet. På 2D-ritningen redovisades höjdkurvor, placering av bodetablering 

och stängsel. När arbetsgången med dess delmoment uppdagades tog dem hänsyn till utrymme och 

hjälpmedlen stege och kran. När en tydlig arbetsgång fanns kompletterades risker som fallrisk och klämrisk 

samt förberedelser såsom infästningsanordningar, säkerhetslina, säkerhetssele, stegtillstånd, och bomlift.  

Verktyg diskuterades inte på grund av att yrkesarbetarna har egna verktyg. Arbetsberedningen baserades 

inte på en kalkylerad tid, utan det var en uppskattad tid som mötesdeltagarna kom fram till gemensamt. 

Utbildningskrav som diskuterades var kurs för att använda sele på ett säkert sätt. När mötet skulle avslutas 

signerade alla deltagarna arbetsberedningen. 

3.3.5 Beskrivning av arbetsberedningsmall 

I det här avsnittet beskrivs arbetsberedningsmall som författarna utforskade i arkivanalysen i kap 3.1.5. sid 

21, vilket ligger till grund för analysen i kap 4.4, sid 27. 

Denna mall måste inte produktionsledarna använda, trots det så används den flitigt ändå. 

Arbetsberedningsmallen brukas i samarbete med riskinventeringen under arbetsberedningen. 

Riskinventering beskriver sannolikheten och konsekvensen vilket resulterar i en värderad risk för vartdera 

arbetsmomentet emellan aktivitetens startdatum och slutdatum. Skanskas arbetsberedningsmall har olika 

funktioner i olika skeden. Innan mötet förbereder sig produktionsledaren med hjälp av denna mall. Under 

arbetsberedningarna omvandlas mallen till en dagordning och efter mötet är det ett dokument på en 

genomförd arbetsberedning. Dagordningen skall anpassas efter typen av aktivitet.  

Här nedan utförs en kort förklaring av arbetsberedningsmallen: 

Produktionsledaren ska kortfattat avgränsa vart arbetet börjar och slutar, tillsammans med datum. Till 

aktiviteten skall ritningar, bestämmelser och normer överläggas och nedtecknas. Därefter upptas 

arbetsgången med tillhörande risker, åtgärder, förberedelser och förutsättningar. Det finns utrymme för att 

markera varje delmoment som skall egenkontrolleras. Dagordningen fortsätter med resurser och material 

och verktyg. Kalkylerad respektive verklig tid och resurs skall noteras, om en avvikelse har uppstått skall 

tiden eller kostanden klargöras. De delmoment som skall egenkontrolleras uppföljs och därefter uttrycks 

som kontrollkrav. För att säkerställa att yrkesarbetarna har rättkompetens diskuteras utbildningskraven. 

Mötets deltagare skall därefter skrivas in och signeras (ONE Skanska, 2013). 
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4.0 Analys och diskussion 

4.1 Samordningsmöte mellan underentreprenörer 
Säkerhet 

De positiva aspekter som framkom var att det förekom en diskussion om tillbud, olyckor och olyckor med 

frånvaro. Skyddsronder bidrar till att påminna berörda om att åtgärda sina ansvarsområden. Detta ökar 

riskmedvetenheten hos medarbetarna och bidrar förhoppningsvis till en minskning av arbetsplatsolyckor. 

Alla olyckor och tillbud ska rapporteras till platschefen inom en timme. Skanska visar med det ett starkt 

arbete med säkerhet samt att dem tar olyckor och tillbud på allvar.  

Protokollet  

Med hjälp av protokollet berördes samtliga aktiviteter på djupet och det skapade ett brett möte. Dock 

saknade protokollet en struktur över aktiviteterna vilket vi upplevde gjorde deltagarna oengagerade. Om 

aktiviteterna hade varit uppdelade efter till exempel vecka eller våningsplan hade detta gjort det lättare att 

följa med i det redan tidspressade mötet och troligen skapat en mer visuell bild av var på arbetsplatsen alla 

aktiviteter äger rum. Trots att det saknades struktur upplevde vi att deltagarna hade god koll på vilka 

arbeten som var i pågående fas samt vart i bygganden som dem andra entreprenörerna arbetade. Därför 

ser vi inget behov av BIM som orienteringshjälpmedel under samordningsmötena utan detta komplement 

får entreprenörerna på den visuella tidsplaneringen.  

Tidplan 

Som ett supplement till protokollet delades det även ut en tidplan som sträckte sig över en tidsaxel på fyra 

veckor. Det kändes som ett rimligt lång framtidsperspektiv. Tyvärr var texten som talade om vad för 

aktiviteter de olika staplarna stod för, väldigt liten och därmed svårläst. Strukturpilar som talar om 

vilken/vilka aktiviteter som startar när en annan aktivitet avslutas, saknades helt på grund av den 

begränsade utrymmet på pappret som skulle rymma väldigt många aktiviteter. Avsaknaden av pilarna 

tyckte vi gjorde tidplanen svår att läsa därför tror vi att en koppling mellan BIM-modellen och tidplanen, 

det vill säga en 4D-modell (4D, som beskrivs i kapitel 2.7.1, sid 16), skulle göra det lättare att skapa sig själv 

en visuell bild av hur aktiviteterna är systematiserade.  

4.2 Tidplanering  

4.2.1 Visuell planering  

Under mötet fick alla en chans att komma till tals, vilket inte bara underlättade kommunikationen mellan 

entreprenörerna och samarbetet dem emellan under mötet, utan även sparar tid på sikt för arbetsledaren 

när denne sedan ska samordna yrkesgrupperna. Att det ingår representanter från flera yrkesgrupper ser vi 

som en fördel då dessa har olika kunskaper och olika sätt att både gripa an och lösa problem. Under mötet 

upplevde vi också att på grund av den höga delaktigheten där alla tilläts att få vara med och påverka, så 

förstärktes samtidigt gemenskapen och fokusen genom att de närvarande jobbade tillsammans för att nå 

projektets mål.  

Dessa möten förutsätter dock att underentreprenörerna har möjlighet att kontinuerligt närvara för att 

samordningen ska fungera. Om mötesdeltagarna skulle tappa respekten för varandra under den visuella 

planeringen föreligger en risk att mötena övergår i ren pajkastning, där deltagarna skyller problem och 

lägger skuld på varandra för eventuella störningar och avvikelser som har uppkommit på projektet. Därmed 

är det upp till produktionschefen att kontrollera att samtalsämnena hålls inom ramarna under mötet. 
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Tidigare nämnda mötesverktyg såsom de planritningar produktionsledaren satte upp på väggarna under 

mötet förenklade lokaliseringen av aktiviteterna som diskuterades och gav en tydligt visuell bild vid 

problemlösning. Denna mer illustrativa teknik gjorde mötena både effektiva och produktiva, vilket 

uppskattades av hantverkarna. Även det faktum att de gick igenom byggprojektet våning för våning var en 

viktig arbetsmetod. Dessa tre företeelser var de viktigaste iakttagelserna vi gjorde rörande mötets upplägg. 

Dock ägnade man ingen tid att studera ritningsdetaljer under dessa möten. Anledningen till att 

ritningsdetaljer inte studerades under mötet var för att uppnå mötets ändamål som är samordning. Frågor 

om ritningsdetaljer får yrkesarbetare och underentreprenörer ta med respektive ansvarig 

produktionsledare.  Med detta som grund anser vi inte att BIM är nödvändligt under visuell tidsplanering 

eftersom 2D-ritningarna fungerar väldigt bra som samordningsunderlag.  

4.2.2 Visuell planering av framskridning av projektet – 4D Timeliner 

Då visuell tidplanering uppskattas samt ger ett bra resultat för planering och samordning, uppmärksammar 

vi att visualisering kan förbättra fler byggstyrningsinstrument, bland annat tidplanering. Produktionsledare 

1 påpekade att visualiseringen som uppstår när tidplan och BIM-modell förbinds samman, underlättar 

planering i produktionen. Genom att implementera 4D kan Ganttschema kap 2.3.1, sid 7, samt traditionell 

rullande planering kap 2.4.1, sid 11, visualiseras genom timeliner.   

 En timeliner fungerar som en video, där en tänkt framskridning av projektet visualiseras.  Timeliner 

(Tidigare benämnts 4D, kap 2.7.1, sid 16) kan ersätta eller komplettera Ganttschema då den innehåller ett 

projektets aktiviteter kopplade i en bestämd ordningsföljd, vars längd representerar den kalkylerade 

produktionstiden. Genom att färglägga den kritiska linjen så urskiljs den ur mängden. Genom till exempel 

Navis Works kan då verklig aktivitets start respektive slut dateras i timelinern, vilket resulterar i en visuell 

bild att projektet framskridande. Om en försening uppstår förlängs timelinern och en ny produktionstid 

simuleras, detta förutsätter rätt koppling.  På samma vis kan traditionell rullande tidplanering 

moderniseras, dock blir timelinern kortare då planeringen sträcker sig över en kortare tid.  Produktionschef 

för konstruktion 1 använder en verklig timeliner för visualisering av framskridandet av projektet. Timelinern 

kan också användas för att presentera hur långt ett projekt har kommit vid produktionsuppföljningar (kap 

2.3.4, sid 9), kostnadskontroller samt för framträdanden inför besökare. 

4.3 Ritningar 

4.3.1 Meningar om 2D-ritningar 

Ritningsläsning är en ständig process men blir enklare ju mer erfarenhet man skaffar sig. Detaljer förenklar 

läsningen vilket därmed ökar förståelsen för byggnadsverket och ritningen. Det har framkommit via 

intervjuerna att det inte får vara för många detaljer på en och samma ritning, vilket skapar en svår 

helhetssyn av informationen. Det förekommer även att ritningarna inte innehåller tillräckligt med 

information vilket leder till att hantverkarna ofta får hitta på egna lösningar där de endast kan förlita sig på 

sina gamla erfarenheter, vilket kan komma att avgöra om det kommer att fungera eller inte. Idag består 

bygghandlingarna av 2D-ritningar vilket är ett ofrånkomligt krav enligt lag. Hantverkarna berättar också att 

ritningarna ofta levereras försent, vilket tvingar dem att bygga efter granskningshandlingarna istället. 

4.3.2 Ritningshanteringens utveckling 

Grundförutsättning för ritningshanteringens utveckling  

Många av de hantverkare och produktionsledare som vi intervjuade tyckte att det skulle vara enklare att 

tolka en ritning om de hade en BIM-modell som komplement, framförallt armeringsritningar eftersom det 

är viktigt att montera järn och byglar i rätt ordning. Enligt intervjusvar är det stomme, installationer, 

genomföringar, anslutningar och infästningar i BIM-modeller som efterfrågas. Produktionschef 
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konstruktion 1 berättar att BIM-modellen säkerställer problemfria konstruktionsritningar. 

Stomkomplettering anses vara tillräckligt enkelt att tyda på 2D-ritningar.   

Men detta ställer höga krav på projektören både när det gäller konstruktion och noggrannhet på 

ritningarna. För att produktionssidan ska kunna nyttja gällande informationsparametrar är 

grundförutsättningen att parametrarna är aktuella.  Vi ställer oss därför frågande till om möjligheten för 

projektörerna att hinna bli klara innan aktiviteten startar, vilket är beroende av samordningen mellan dessa 

och entreprenören.  

För att kunna skapa en timeliner (kap 4.2.2, sid 26), hämta ut mängder samt utnyttja 

informationsparametrarna i modellen krävs att byggnadsdelarna är sektionerade och kodade, samt att 

projektet är nedbrutet i flera moment för respektive lager. Kodningen och momenten är underlag för att 

kunna filtera vad som syns i modellen. Till exempel kan inte en gipsvägg ritas som ett element från våning 

ett till våning åtta utan varje gipsskiva måste ritas in styckvis som separata element. För att modellen skall 

fungera i produktionen behövs en integrerad process, så att entreprenören kan förklara för projekteringen 

hur dem vill ha modellen. Dock kan produktionsledare och produktionschef sektionera byggnadsdelarna 

innan produktionsstart.  

Surfplatta 

Förslagsvis ska programmet BIM 360 Glue installerat i surfplattorna användas av produktionsledningen och 

eventuellt lagbaserna. Skälen till att inte samtliga på arbetsplatsen behöver en varsin surfplatta är således;  

 BIM-modeller kan inte ersätta 2D-ritningar helt i dagsläget på grund av att modellerna inte är helt 

anpassade efter produktionens arbetsform.   

 Brist på kunskap om hantering av en BIM-modell. Att hantera detta program är en lärande process, 

där entreprenören måste börja någonstans för att sedan sprida kunskapen vidare. 

 Hantverkare har inte tillgång till en lämplig förvaringsplats under sitt fysiska arbete, då det är en 

produktiv arbetsplats med många risker. Förstörda surfplattor leder till en onödig kostnad för 

entreprenören. Åt hantverkare rekommenderar vi istället en BIM-kiosk. 

BIM-kiosk 

Om hantverkarna hade tillgång och kunskap att kunna använda BIM i den utsträckningen att de i alla fall 

kunde vrida och titta på en BIM-modell så skulle detta höja engagemanget samt underlätta för dem när de 

ska förstå vad de ska bygga tror produktionsledare 2.  En så kallad BIM-kiosk innerhållande dator, skärm, 

tangentbord och datamus alternativt en pekskärm, tillgängliggör BIM-modellen för yrkesarbetarna och 

underentreprenörerna ute på arbetsplatsen. En BIM-kiosk kan placeras på till exempel varje våningsplan 

vilket beror på byggprojektets omfattning.  

Kommersiellt administrativ produktionschef 1 har höga förväntningar på att implementera BIM i 

produktionen. Detta kommer under 2013 att prövas i Sverige, England och Finland.  

4.4 Arbetsberedningsmall  
Majoriteten av de intervjuade produktionsledarna tyckte att mallen var bra, för då skapades en gemensam 

struktur på arbetsberedningarna. Produktionsledarna på Skanska Sverige AB har gått ihop och försökt att 

skapa en bank med arbetsberedningar som fungerar som goda exempel, där produktionsledare 1 uttryckte 

sig att det var dumt att börja på ny kula hela tiden. För att få kunskapsöverföring krävs dock både bra och 

dåliga arbetsberedningar eftersom man kan ta mycket lärdom från tidigare misstag. Om 

arbetsberedningarna inte skulle vara enhetliga skulle detta försvåra kunskapsbanken. 
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Till varje punkt i mallen finns en kortförklaring i dagordning av vad som skall ingå i punkten, vilket skapar en 

stabil grund för en arbetsberedning. Nedan redovisas mallens innehåll per kolumn, se även bilaga 9.  

 

Krav enligt handlingar 

På arbetsberedningen genomgås ritningar, bestämmelser och normer som gäller för aktiviteten, vilket är en 

grundförutsättning för att uppnå kraven i kontraktet mellan entreprenören och beställaren.  Då den ifyllda 

arbetsberedningen bevaras kan både närvarande och frånvarande få kännedom om handlingar som berör 

den arbetsbereda aktiviteten.  

 

Arbetsgång 

Kolumnen med antal rader för nedbrutna delmoment skapar en indirekt analys av den kommande 

aktiviteten, vilket ligger tillgrund för respektive delmoments risker, åtgärder, föreberedelser och 

förutsättningar.  

 

Det vi konstaterar är att det största hindret med denna mall utgörs av utrymmet för förutsättningar, det vill 

säga där instruktioner om material eller förhållanden belyses. För att minimera driftstopp ska så många 

förutsättningar som möjligt vara kända.  Det framkom under intervjuerna att mallen brister på grund av för 

små fält för att man skall kunna skriva detaljerade texter om aktiviteter då all information skall rymmas på 

ett A4-papper. Produktionsledare 4 påpekade att mallen inte uppmuntrar honom att gå in på djupet då han 

känner sig låst på grund av kolumnerna, utan arbetsgångens delmoment och dess respektive risker blir 

övergripande. Detta påvisar att mallens uppbyggnad inte samordnas med önskat resultat av en 

arbetsberedning. Tidigare använde Skanska Sverige AB en annan mall som har större kolumner, denna 

används fortfarande av vissa produktionsledare. 

 

I mallen framgår det att egenkontrollerna ska förklaras under mötet.  Därmed anser vi att mallen för 

egenkontroller borde finnas med i samma dokument som arbetsberedningen för att produktionsledaren 

ska upplysa yrkesarbetarna om innebörden och omfattningen av egenkontrollerna. 

 

Förarbete 

Resurser benämns som förarbete enligt Mats Persson. Det Skanska belyser är säkerhetsutrustning som 

klarlägger skydd och personlig utrustning, vilket är en annan viktig faktor för att skapa goda förutsättningar 

för att arbetet utförs på ett säkert sätt. Även utrustning för hantering av eventuellt kemikaliespill berörs 

under denna punkt, vilket är till fördel då mötesdeltagarna påminns om denna säkerhetsrisk. Typ och antal 

maskiner som krävs för att utföra aktiviteten skall klargöras. 

Nästa resurspunkt är material och verktyg. Enligt dagordningen skall mängd material, leveranstider, 

förpackning, plats och mottagningskontroller antecknas, vilket även skapar en möjlighet för att säkerställa 

att hjälputrustning för materialhanteringen finns.  För att utöka diskussionen och planeringen om material 

anser vi att lossning och intransport borde finnas med i dagordningen.  

En annan synpunkt är att detaljer som infästningar och anslutningar inte nämns i dagordningen, trots att 

mallen ger utrymme för att diskutera detta. Kolumnerna för resurserna kan förlängas utan att mallen blir 

oordnad, vilket är positivt då en detaljerad text kan tillämpas. 

Kalkylerad respektive verklig tid och resurs 

Arbetsberedningsmallen utrymmer kalkylerad respektive verklig tid och resurs, vilket gör det 

lättöverskådligt att uppmärksamma eventuella avvikelser i efterhand. En produktionsledare kan stirra sig 
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blind på att det står kalkylerad tid, vilket kan misstolkas och upplevas som ett hinder som bland annat beror 

på att, arbetsberedningens omfattning varierar i förhållande till den totala kalkylerade tiden för en 

aktivitet. Vi har uppmärksammat att dessa kolumner därför oftast lämnas tomma. En kalkylerad tid kan 

vara en summa för längre aktiviteter som kan kräva flera olika arbetsberedningar, eller så kan den 

kalkylerade tiden vara fel. Produktionsledare 7 föreslår därmed att kalkylerad tid utbyts mot förväntad tid 

för aktiviteten som den verkliga tiden jämförs mot. Komplement till den förväntade tiden är 

produktionstidplanen.  

För att kunna anteckna den verkliga tiden och resursen kräves det att genomförandet följs upp. 

Produktionsledare 2 sa att man observerar både tidåtgången och kostnaden. Förbrukade timmar stäms av 

genom att räkna antal yrkesarbetares timmar på aktiviteten. Därefter likställs förbrukade timmar med 

timmarna i kalkylen och dokumenteras som en avvikelse. Men om inte den verkliga tiden och resursen följs 

upp och dokumenteras tappar denna kolumn sitt syfte. 

Avstämning av aktiviteten utförs veckovis eller månadsvis, beroende på aktivitetens omfattning. 

Produktionsledare 2 betonar att arbetsberedningen inte är till för resursavstämningar, utan 

arbetsberedningar handlar om för honom att skapa en säker arbetsmetod och minimera riskerna. 

Rätt kompetens 

Att utbildningskraven diskuteras under arbetsberedningar säkerställer att yrkesarbetarna på arbetsplatsen 

har rätt kompetens. Detta säkrar individen och andra medarbetare på arbetsplatsen. På tidigare 

arbetsberedningsmallar lämnas denna kolumn tom emellanåt, vilket förmodligen orsakas av att det inte 

framgår i dagordningen att det krävs utbildning för maskiner och vissa arbeten. 

Kontrollkrav 

Enligt dagordningen ska kontrollkrav innebära uppföljning av egenkontroll. Uppföljning av kontroll är 

otydligt beskrivet och det förekommer att kolumnen lämnas tom. I dagordningen framgår det inte hur 

omfattande denna uppföljning bör vara, men i mallen finns den möjlighet till att hänvisa kontrollkraven till 

aktuell punkt i egenkontrollplanen.  

4.4.1 Mallens utvecklingsmöjligheter 

Öppna diskussionsfrågor 

Dagens arbetsberedningsmall lyckas inte att ta tillvara på allas kompetens anser vi och efterlyser därför 

öppna diskussionsfrågor som till exempel behandlar frågor om vad som fungerar bra och vad som fungerar 

mindre bra.  Mats Persson har gett förslag på öppna diskussionsfrågor som passar alla aktiviteter. Utifrån 

detta resonemang tycker vi att implementering av diskussionsfrågor ökar kvaliteten och aktiviteten på 

arbetsberedningar, då dessa frågor kräver att mötesdeltagarna tänker till eftersom inget rätt svar finns. 

Miljö 

För att öka miljömedvetenheten i arbetsmomenten skulle detta behöva ett utökat utrymme i mallen. 

Frågan som då uppstår är om arbetsberedningar är rätt forum för att säkra miljön på arbetsplatsen.  

Att restprodukter inte nämns anser vi är en nackdel ur miljösynpunkt. Denna källsortering minskar 

deponikostnader på arbetsplatsen, men förutsätter att containrarna är märkta för specifikt avfall, samt att 

rätt container för material finns på arbetsplatsen. En fungerande källsortering skapar även en god ordning 

på arbetsplatsen. 

Det har kommit till vår kännedom att diskussion om hantering av restprodukter och källsortering 

förekommer emellanåt på arbetsberedningar. Produktionsledare 1 sa att om aktiviteten kommer bidra till 
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ovanligt mycket restprodukter, eller om aktuellt material behöver iakttas hur det kasseras, så diskuteras 

detta på arbetsberedningen.  Produktionsledare 4 menar att frågan handlar mer om det finns rätt container 

på arbetsplatsen eller inte, då uppställningen för källsortering är bred på arbetsplatsen. Om det aktuella 

materialet inte går att kassera i den vanliga uppställningen så måste han självfallet åtgärda detta.  

Produktionsledare 5 anser att det är av stor vikt att nämna i vilken container materialet skall kasseras i. 

Klimat 

I produktionen måste arbetsledningen minimera störningar. Dock noterar vi att klimatet inte nämns i 

mallen. Vi anser att det krävs en analys av hur klimatet påverkar genomförandet av arbetet samt skydd av 

det färdiga arbetet. Klimatet påverkar även materialförvaring och utrustning för intransport. 

Samordning 

Något som inte uppdagas i dagordningen är samordningen på arbetsplatsen, där andra aktiviteter som 

utförs av underentreprenörer eller medarbetare berörs. Det som är av vikt att diskutera är hur denna 

samordning och framförallt information om arbetet skall förmedlas till de berörda. Det positiva med att ta 

upp detta på en arbetsberedning är att de som skall utföra arbetet vet vilka dem kommer att påverka, 

samtidigt som produktionsledaren vet vilka yrkesarbetare och underentreprenörer som behöver 

samordnas och informeras. Dock skall denna diskussion inte vara för omfattande då det finns en risk för att 

det blir för mycket att ta hänsyn till, framförallt om arbetsplatsen använder sig av visuell tidplanering. Med 

detta erfordras enbart identifiering av de aktiviteter som blir berörda av aktiviteten som arbetsbereds. 

Överlämning av färdig aktivitet 

Arbetsberedningen skall täcka hela aktiviteten. Brister finns i mallen hur arbetet skall överlämnas till nästa 

aktivitet, det vill säga om arbetet behöver skyddas eller om nästa arbetsgrupp har krav på den färdiga 

aktiviteten för att kunna påbörja sin aktivitet. Städning av arbetsplats ytan bör diskuteras för arbetsmiljöns 

skull anser vi.  

Det har kommit till vår kännedom att på många arbetsberedningar diskuteras skydd av färdigt arbete, men 

produktionsledare 2 anser att det kanske diskuteras för lite vilket kan förbättras. Detta avgörs av 

produktionsledarna på eget infinitiv efter sunt förnuft, tidigare erfarenheter och kostnader. Hantverkarna 

anser att det vore bra att alltid diskutera skydd av färdigt arbete direkt på arbetsberedningar. Då kan 

lösningen av skyddet diskuteras så att det håller med hänsyn till intill liggande pågående aktiviteter. 

Produktionsledare 4 sa att det inte framgår information någonstans kring arbetet skall skyddas, utan att val 

av skydd beslutas efter tidigare erfarenheter. 

Om det är speciella krav för att nästa aktivitet skall kunna starta, så diskuteras dessa krav på det färdiga 

arbetet med till exempel isolering, ytbehandling, tätskikt etcetera. Produktionsledare 4 berättade att han 

och nästa arbetsgrupp som skall ta över arbetsytan ofta gemensamt fastställer om till exempel krav på en 

väggyta. 

Uppföljning 

Uppföljning finns inte med i dagordningen vilket resulterar i att erfarenheter och återkopplingar kan gå 

förlorade på arbetsplatsen. Bilder på utfört arbete är en visualisering av verkliga erfarenheter som skulle 

kunna tilläggas i dokumentet för arbetsberedningar. Fotografier kan även komplettera förklaringar av 

avvikelser på delmomenten eller verifiera att de har utförts enligt arbetsberedningen. 

Ingen av de tillfrågade produktionsledarna följer vanligtvis upp en arbetsberedning. Detta beror delvis på 

att när aktiviteten är slut så påbörjas en ny, där tiden då inte räcker till. Dock medger produktionsledare 3 

att uppföljning behövs när aktiviteten frångått den utförda arbetsberedningen, vilket leder till att 
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arbetsberedningen måste uppdateras så att den blir aktuell igen.  Hantverkare 4 anser att större aktiviteter 

skall följas upp för att observera om aktiviteten har härletts av arbetsberedningen eller inte. Med detta 

menar han att arbetsberedningen mister sin betydelse i annat fall. 

Pedagogiska rubriker  

Vi anser att den tidigare nämnda dagordningen med mer utförliga förklaringar ger möjlighet att göra mallen 

mer pedagogisk. En kort beskrivning av rubriken ger mötesdeltagarna fler alternativ att diskutera samt en 

större förståelse för rubrikerna, vilket minimerar antalet tomma kolumner i dokumentet.  

Aktivitets anpassade arbetsberedningsmallar 

En annan aspekt till att det finns tomma kolumner är att rubriker som inte har varit aktuella för just den 

aktiviteten finns med, då Skanska använder sig av samma mall för alla arbetsberedningar.  

Ett annat skäl till att produktionsledarna var missnöjda med mallens uppbyggnad är att den upplevs 

komplicerad och innehåller irrelevanta faktorer för vissa moment, eftersom detta förhindrar 

aktivitetsanpassningen. Vilket kan vara en förklaring till att det finns tomma kolumner i utförda 

arbetsberedningar, eftersom Skanska använder sig av samma mall för alla arbetsberedningar. 

Enligt produktionsledare 6 önskades olika varianter av mallar till exempel en som behandlar montage av 

dörrar och en för gjutningsarbeten, där relevanta faktorer anpassas efter aktivitetens innebörd och 

omfattning. Produktionsledare 6 har valt att utföra arbetsberedning på en kopia av en ritning istället för på 

mallen. Motiven till detta är friare aktivitetsanpassning samt att förtydliga arbetsberedningen genom att 

skriva direkt på gällande ritning. 

4.5 Arbetsberedningar 

4.5.1 Arbetsberedningen på projekt 5  

Mötet följde Skanskas dagordning, men KMA-samordnaren som höll i mötet, hade modifierat 

arbetsberedningsmallen efter sina egna önskemål och behov. Det som hade förberetts innan mötet 

startade var en APD-plan och en utförd riskinventering. 

KMA-samordnaren beskrev kortfattat vad arbetsberedningen handlade om med den samlade gruppen som 

bestod av lagbas, produktionsledare och yrkesarbetare. Mötet utfördes muntligt. KMA-samordnaren 

förklarade varför en arbetsberedning på bodetableringen genomfördes trots att personrisken var lågt 

bedömd i riskinventeringen. Genom detta förstod mötesdeltagarna varför de var kallade till 

arbetsberedningen vilket är viktigt.  

Eftersom det inte fanns krav enligt handlingar på bodetableringen så klargjordes det tydligt inför 

medarbetarna. Detta medförde inga egenkontroller av aktiviteten. 

Enligt dagordningen blev nu arbetsgången aktuell. Underlag för arbetsgången var en 2D-ritning som 

förmedlade visuell information över bodetableringen. 2D ritningen gav information om topografin och 

placering av bodetablering och stängsel. Dock framgick inte utsatta mått för avstånd och våningshöjden av 

ritningen. En total APD-plan över arbetsplatsen saknades under mötet.  

Innan val av metod för etablering av bodarna förklarade produktionsledaren förutsättningarna baserat på 

kännedom, vart vägarna gick in och ut från arbetsplatsen samt vart det var brist på utrymme. Ledningar 

nergrävda i marken var inte utsatta på ritningen utan förklarades muntligt. Ingen presentationsutrustning 

fanns tillgänglig i rummet för arbetsberedningen, utan all information visualiserades helt genom 2D 

perspektiv.  Överläggning om tidigare erfarenheter för denna typ av aktivitet saknades, vilket medförde att 
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arbetsberedningen förlorade beprövad kännedom om till exempel materialhantering, smidiga hjälpmedel, 

tidigare problem och hur dem kan undvikas. 

Efter diskussion om ritningen spaltades delmomenten upp, där alla var delaktiga. Engagemanget hos 

mötesdeltagarna grundades i förståelsen för aktiviteten. Syftet med nedbrytningen av delmomenten i 

detalj var att alla skulle förstå processen av aktiviteten. KMA-samordnarens modifiering av mallen 

resulterade i en diskussion om förberedelser som krävs för att starta momentet och vilket moment som bör 

vara slutförda innan.  

De tio delmomenten kompletterades med en riskanalys, där alla parter svarade upp med åtgärder för dessa 

risker. Under diskussion framkom att taggtråd skulle sättas upp, och i samband med detta måste tillstånd 

sökas vilket antecknades. Under aktiviteten krävdes en form av stege, som inte är säker att arbeta på men 

inget annat alternativ hittades. Därmed skulle stegtillstånd utges till den som skall använda stegen.  

Resursernas säkerhetsutrustning omtalades under val av arbetsgång. Maskiner som spikpistol efterfrågades 

av yrkesarbetarna. Material för inklädnad som skulle komplettera vindskydd bestämdes likaså. Det 

resonerades aldrig kring leverans, transport, mottagningskontroll, lossning, upplag och skydd av materialet. 

Det kan bero på att det kommer att gå åt en mindre mängd material till inklädnaden, eftersom bodarna 

kommer färdiga från leverantören.  

Tiden för aktiviteten uppskattades utifrån vad yrkesarbetarna ansåg att tidsåtgången skulle vara. Den 

kalkylerade tiden i mallen användes inte. Målkortet det vill säga produktionens timmål jämfört med de 

kalkylerade timmarna för projektet, togs inte upp på mötet.   

En ytterligare förändring som KMA-samordnaren lagt till på dagordningen är säkra arbetsmetoder. Denna 

fråga rymmer diskussion för säkra arbetsmetoder enligt en checklista. Checklistan över riskområden 

innehåller 26 stycken områden. Skanska Sverige AB tillhandahåller instruktioner för hur dessa situationer 

skall hanteras, dessa åtgärder som vidtas dokumenteras i en separat bilaga till arbetsberedningen.  

Eventuell samordning eller andra aktiviteter som kan beröras av denna aktivitet togs inte upp under 

samordningsmötet. Mötet avslutades med att samtliga mötesdeltagare skrev under arbetsberedningen. 

Upplevelsen var att alla var överens om metoden och hade förståelse för aktivitetens genomförande.  

4.5.2 Om arbetsberedningar 

I föregående kapitel diskuterades och anlyserades arbetsberedningen som författarna deltog i. Detta 

kapitel uppmärksammar olika infallsvinklar på arbetsberedningar från intervjusvar. 

Tidpunkt för arbetsberedning 

Enligt produktionsledare 1 är det aktivitetens omfattning och produktionsledarens planering som avgör när 

arbetsberedningen äger rum.  Alla tillfrågade produktionsledare sa att arbetsberedningen äger rum mellan 

en månad till en dag innan aktivitets start. Produktionsledare 4 säger att när det gäller till exempel 

betongplattor, utförs den arbetsberedningen en månad innan, men när det är dags för den tredje plattan så 

utförs arbetsberedningen dagen innan, enbart för att klargöra vad som är speciellt med den plattan jämfört 

med tidigare betongplattor.  

Förberedelser inför arbetsberedning 

Produktionsledarna införskaffar information om aktiviteten genom att erhålla BIM-modell, kalkyl, ritningar, 

timmar och tillstånd. Därefter skapar de ett tillvägagångssätt för att kunna utföra arbetet, där eventuella 

problem antecknas. Därpå försöker produktionsledarna komma fram till olika alternativa lösningar till dessa 
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kända problem. Produktionsledarna försöker att säkra arbetsmetoden efter aktivitetens förutsättningar 

med säkerheten i beaktande genom till exempel möjliga säkerhetsskydd och skyddsåtgärder såsom behov 

av selar och liknande. 

Produktionsledare 4 ansåg att mallen är ett underlag för att förbereda arbetsberedningen, där 

produktionsledaren kan tänka igenom aktiviteten och skapa en plan utan att någonting glöms. Med andra 

ord upprättar produktionsledarna en ifylld arbetsberedningsmall innan mötet. Enligt produktionsledare 4 

skapar i dessa förberedelser ett forum med olika delstolpar som skall bearbetas under arbetsberedningen. 

Att ha en plan ansågs viktigt inför arbetsberedningen, annars kan den kvitta enligt denne. Till 

arbetsberedningen skriver produktionsledarna ut en tom mall. 

Produktionsledarna samråder med lagbasen, som avgör vilka som ska utföra arbetet. Utifrån detta 

överenskommer parterna om en avtalad tidpunkt för arbetsberedningen. 

Förväntningar på en arbetsberedning 

Under intervjuerna framkom det att produktionsledare och yrkesarbetare har varierande syn på 

förväntningarna av en arbetsberedning. Yrkesarbetarna förväntar sig att produktionsledarna skall 

tillkännage förutsättningarna, genom att diskutera vilka material och vilka maskiner som krävs för en 

aktivitet. 

Produktionsledare 2 anser det är viktigt att jobba gemensamt med mål och delmål i aktiviteten. Under 

arbetsberedningarna skall det klart och tydligt framgå vad yrkesarbetarna skall göra och vilka krav som 

ställs på dem för gällande förutsättningar med tillhörande timmar och kostnader. Genom att belysa 

riskerna och förutsättningar som finns med arbetet kan ett säkert arbetsätt fastläggas. Den sammanlagda 

informationen utmynnar i att yrkesarbetarna tycker att det är roligare att utföra arbetsmomentet.  

Enligt produktionsledare 5 skapas irritation hos yrkesarbetarna om information om förutsättningar 

framkommer efter att arbetsberedningen avslutats. Produktionsledare 6 ansåg att han hade förväntningar 

på sig att han gjorde sin del av överenskommelsen innan arbetet påbörjas, och att det därmed skulle finnas 

material och hjälpmedel på arbetsplatsen innan arbetets start. 

För att skapa större förväntningar hos yrkesarbetare på arbetsberedningar ansåg produktionsledare 4 att 

det är upp till honom att få till en lyckad arbetsberedning, samt att skapa förståelse för att 

arbetsberedningar ger någonting bra. Han anser att det har varit svårt att nå fram till yrkesarbetarna och 

att hitta en metod som gör att arbetsberedningarna blir nöjsammare att delta i, då inte alla yrkesarbetare 

uppskattar att läsa och att vara på kontoret.  

Deltagandet och engagemanget på arbetsberedningar 

Yrkesarbetarna anser att det är viktigt att de som skall utföra jobbet skall närvara på arbetsberedningen. De 

deltagande skall få mycket talan och få bestämma metoderna. Om metoden är skriven i sten anser 

generellt yrkesarbetarna att de inte har något att göra på arbetsberedningar, vilket leder till att 

motivationen för arbetet minskas. Hantverkare 4 anser att arbetet blir roligare om han får vara med och 

påverka metoden, jämfört med att arbetsledaren skall styra och peka hur han skall utföra arbetet. 

Engagemanget på arbetsberedningar varierar. Produktionsledare 6 upplever att hantverkarna tycker att 

arbetsberedningar är ett onödigt ont. För den skull blir produktionsledarnas förberedelser viktiga för att 

skapa resonemang om den bästa arbetsmetoden. Då måste yrkesarbetarna tänka själva vilket för det mesta 

resulterar i förslag och synpunkter.  
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Förståelse för krav och delmoment på arbetsberedningar 

Produktionsledarna förklarar även kraven för aktiviteten, fast får egentligen ingen bekräftelse på att 

yrkesarbetarna har förstått kraven förens vid egenkontroller eller aktivitetsavslutning. Därmed förlitar sig 

produktionsledarna på att yrkesarbetarna har förstått kraven när arbetsberedningen avslutas. Enligt 

produktionsledare 4 avgörs bra beslut om vilken metod som skall användas för delmomenten under 

arbetsberedningarna, dock utförs inte delmomenten helt enligt den beslutade metoden. 

Diskussion om leveranser, mottagningar och materialhanteringar på arbetsberedningar  

Enligt tillfrågade produktionsledare omtalas inte alltid leveranser, mottagning och materialhantering på 

arbetsberedningar. Angående material så diskuteras det som behövs för att utföra arbetsmomentet enligt 

produktionsledare 3. Sedan är det upp till honom att ordna så att material finns i rätt tid. Enligt 

produktionsledare 5 bör produktionsledare ha i åtanke vem som skall bära in material, hur man skall gå 

tillväga, hur många som behövs för att bära etcetera, varför arbetsberedningar blir ett naturligt forum för 

denna diskussion. Produktionsledare 1 sa att leveranser, mottagning och materialhantering diskuteras om 

material är känsligt eller om det föreligger risker att hantera materialet. 

Vad händer om man inte utför en arbetsberedning?  

Enligt produktionsledare 6 förstår inte yrkesarbetarna kraven och delmomenten om en arbetsberedning 

inte utförs. Det som händer om en arbetsberedning inte utförs är att yrkesarbetarnas säkerhetstänk för 

arbetsmetoden försvinner. Vid varje diskussion om en säker arbetsmetod skapas ett undermedvetet 

tänkande gällande säkerheten.  En annan aspekt är att det löper större risk att byggnadsdelen innehåller 

kvalitetsfel om inte kraven redogörs för yrkesarbetarna. 

4.5.3 Potentialer med användning av BIM i arbetsberedningar 

BIM och dess användningsområden 

Av dem 6 intervjuade produktionsledarna är det 2 av dem som använder BIM i arbetsberedningar. Övriga 

produktionsledare har inte tillgång till BIM på arbetsplatsen. 

Produktionsledare 1 använder BIM vid arbeten som är komplicerade och svåra att se på ritning hur 

byggnadsdelen skall se ut. Bim har då använts som ett stöd för att skapa förståelse genom visualisering 

samt för att planera mängder inför materialbeställningar.  Produktionsledare 3 började tillämpa BIM i 

arbetsberedningar när han fick en Surfplatta av produktionschefen. Varför han inte använde BIM tidigare 

genom dator vet han inte själv, däremot anser han att surfplatta är enklare att utnyttja jämfört med dator. 

Produktionsledare 2 använder inte BIM fast att han har tillgång till det. Han talar om att programvara och 

skärmar finns i varje mötesrum, så att han får använda det på eget initiativ. Anledningen att han inte 

använder BIM är den att han är ansvarig över stomkompletteringar, som upplevs enkelt att läsa på 2D-

ritningar, och därför ser han inte något behov av BIM i det momentet. Däremot medger han att BIM skulle 

hjälpa honom när det gäller invändiga väggar med hänseende på installationer som inte framgår i 

tvådimensionella A-ritningar. 

Produktionsledare 4 svarade oss att om han hade haft tillgång till BIM skulle hans ambition och mål vara att 

använda det, men att det skulle ta några år att tillämpa BIM så att blev helt integrerat med hans arbetssätt. 

Skulle inte yrkesarbetarna tycka att BIM var bra i arbetsberedningar så ser han ingen vinst med att använda 

det i det sammanhanget. 

Av intervjusvaren framgår det att ingen hantverkare har efterfrågat BIM på arbetsberedningar. 

Produktionsledare 2 tror att hantverkarna generellt inte vet vad BIM står för. Hantverkare som har deltagit 
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på arbetsberedningar där BIM har tillämpats, har blivit förvånade då vetskapen om BIM är liten hos 

hantverkarna enligt produktionsledare 1.  

För att produktionsledare ska kunna implementera BIM i arbetsberedningar krävs det att de vågar använda 

BIM inför dem andra medarbetarna, men även att modellen har produktionsanpassade inställningar så att 

modellen går att använda till respektive arbetsberedning. 

Förbättring av effektiviteten och engagemanget på arbetsberedningar 

Ingen av dem tillfrågade produktionsledarna har använt sig av bilder eller fotografier på utförda arbeten 

som visualisering i informationssyften på arbetsberedningar. Om BIM-modeller skulle tillämpas på 

arbetsberedningar skulle detta ge en bättre visuell bild av projektet och därmed ge en ökad förståelse för 

de involverade. I många fall är det svårt att visualisera och förstå byggnadsdelen, och detta leder till att de 

märker först när aktiviteten pågår hur byggnadsdelen skall se ut. Hantverkarna tror att man kan hitta andra 

lösningar för metoder och skydd. Hantverkare 4 säger till exempel att det är när de detaljstuderar som de 

söker efter andra metoder, för att skapa ett högre engagemang. De tror även att engagemanget skulle bli 

högre på arbetsberedningar med andra metoder.  

Samma fråga om engagemanget och effektivitet skulle öka på arbetsberedningar med hjälp av BIM ställdes 

till produktionsledarna. Produktionsledare 1 som själv använder BIM på arbetsberedningar sade att BIM 

ökar engagemanget hos hantverkarna och dem tycker det är roligt att använda BIM. En av anledningarna är 

att det direkt skapar en förståelse för aktiviteten. Den andra anledningen var att det är just de som skall 

utföra arbetet som kommer med förslag om vad som behöver arbetsberedas. Han tror att de också skulle 

känna sig mer delaktiga, då de inte bara får se sin arbetsyta av projektet.  

Produktionsledare 2 ser framförallt möjligheten att upptäcka svårigheter i aktiviteten på 

arbetsberedningarna. En faktor är nämligen att han upplever att man inte får med sig hela kedjan, väggar 

kontra installationer med 2D-ritningar.  Att få arbetet rätt på en gång anser han är viktigt, för då kan till 

exempel hantverkarna växla av varandra och arbeta färdigt med väggen direkt, istället för att försvaga 

vägguppbyggnaden genom håltagning.  

I regel anser Produktionsledare 2 att både hantverkare och tjänstemän är duktiga på 2D-ritningar, men det 

förekommer situationer där dem inte förstår uppbyggnaden. Visualisering på arbetsberedningar är bra 

också bra för att demonstreta fallskydd.  

Produktionsledare 3 anser att det är lättare att visa yrkesarbetarna dem olika delmomenten genom att 

använda BIM.  

Produktionsledare 4 anser att vissa delmoment vore bra att visualisera genom att använda BIM, men till 

exempel när det kommer till gipsväggar tror han inte skulle vara uppskattat av hantverkarna om han skulle 

visa det på en arbetsberedning. På ett tidigare projekt skulle hantverkarna utföra OPI-kanaler. Dock 

saknades erfarenhet kring utförandet av det berörda arbetsmomentet. Då visade han en film på You tube 

där de arbetade med dessa kanaler. Filmen möjliggjorde för deltagarna i arbetsberedningen att förstå 

arbetsmomentet, och han medger att annars hade han fått redovisa enbart fakta om detta arbete och att 

hantverkarna då eventuellt inte fått en visuell bild av arbetet.  

Produktionsledare 5 tror också att arbetsberedningar skulle bli mer effektiva och att mötesdeltagarna 

skulle bli mer engagerade.  Han berättade att han själv vill förstå sammanhanget med konstruktioner. Både 

han och hantverkare lägger ner tid på att granska ritningar för att bygga ihop alla 2D-ritningar till en BIM-

modell i huvudet, därmed skulle en detaljerad modell där lager tänds och släcks spara tid jämfört med idag. 
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Produktionschef för konstruktion 2 anser att om produktionsledare kan motivera sina arbetare med hjälp 

av modellen så ska den användas, men hänsyn ska tas till att modellen i sig själv inte ökar engagemanget. 

BIM-modellen ska istället komplettera produktionsledarnas ledarskapsegenskaper genom att visualisera 

arbetsmomentet för att skapa engagemang för att utföra arbetet. 

4.5.4 Hur BIM kan tillämpas i arbetsberedningar 

Identifierade produktionsparametrar som är användbara till arbetsberedningar redovisas i kap. 4.9, sid 41. 

Utvändig APD- plan 

En arbetsplatsdispositionsplan över arbetsplatsen i 3D skulle visa en bättre bild av arbetsplatsen, vilket ökar 

uppfattningen om utrymmen och topografi på arbetsberedningar. Oftast konstrueras topografin som skall 

färdigställas inför överlämning till kund i BIM-modeller. En invändning är att begynnelse topografi kan 

konstrueras i en BIM-modell, följaktligen menar vi visualisering av den topografin som finns under 

produktionen.  Detta ger ett perspektiv på utrymmen runt byggnaden för till exempel materialförvaring 

eller material mottagning. Skillnaderna i topografin kan även vara en problematik för somliga 

arbetsmoment eller temporära vägar för transporter till projektet. Emellertid är det svårt att försvara 

värdet av att upprätta en tillfällig topografi i en BIM-modell. Dock om ett projekt efterfrågar visualisering av 

temporära vägar är det enklare för produktionschef eller produktionsledare att skissa detta i ett program 

avsedd för att utföra skisser, till exempel sketch up. 

Visualisering av byggnaden 

Som tidigare har nämnts i kap 4.5.3, sid 34, säger både produktionsledare och hantverkare att de får bättre 

förståelse för byggnaden med hjälp av BIM. Genom att använda BIM på arbetsberedning upptäcks problem 

i ett tidigt skede, samt att detaljer syns på ett annat sätt än 2D-ritningar. En detaljerad BIM modell skapar 

möjligheten för att visualisera infästningar, genomföringar och anslutningar som annars kan upplevas svårt 

att förstå hur det skall genomföras. Genom att vrida och vända på dessa detaljer får yrkesarbetarna mer 

information visuellt hur det skall se ut och på så vis lär känna byggnadsverket innan det är byggt. 

Visualisering av arbetsgången 

För att diskutera arbetsgången på en arbetsberedning kan en detaljerad timeliner för aktiviteten förslagsvis 

upprättas i Navis Works. Den detaljerade timelinern för aktiviteten skiljer sig från timelinern över alla 

aktiviteter i ett projekt som beskrevs i kap 4.2.2, sid 26.  För att dra nytta utav en detaljerad timeliner för en 

aktivitet måste den kalkylerade eller förväntande tiden, kopplas till de olika skikten i byggnadsdelen. 

Förutsättningen för att kunna visualisera arbetsgången krävs en känd ordningsföljd av delmomenten i 

aktiviteten som arbetsbereds samt en detaljerad BIM-modell.  

På en arbetsberedning för formarbete, armering och gjutning av stödmurar skulle då arbetsgången 

visualiserar på följande vis i en film; 

1. Borrning och dubbning 

2. Enkling av form 

3. Montage av armering 

  

4. Dubbling av form 

5. Gjutning 

6. Rivning av form 

Denna genomgång av arbetsgången kan produktionsledare skapa innan arbetsberedningen, för att visa sitt 

förslag av hur arbetet skall gå till. Detta aktiverar mötesdeltagarna och ger dem information utan att 

produktionsledaren förklarar muntligt. Skulle nu ordningsföljden inte överensstämma med 

mötesdeltagarna kan produktionsledarna koppla om aktiviteterna till en annorlunda ordningsföljd, och 

därefter spela om filmen. Visualiseringen av arbetsgången ligger sedan till grund för vidare diskussion om 

risker, föreslagna åtgärder och förutsättningar för att lyckas med respektive delmoment. 



 Implementera BIM i produktionen 
 

 37 

Det är av stor vikt att produktionsledare känner sitt arbetslags kompetens. Produktionsledare behöver ha i 

åtanke är att förmodligen blir inte varje yrkesarbetare glad om arbetsgången för ofta förekommande 

aktiviteter såsom montage av gipsvägg, och liknande skulle visualiseras genom Timeliner, då risken för att 

förringa yrkesarbetarnas egna kunskaper finns. En detaljerad timeliner bör därför upprättas för nya 

arbetsmoment, tekniskt komplicerade moment, moment med höga tekniska- eller arbetsmiljörisker 

etcetera. För lärlingar skulle visualisering av arbetsgången vara ett lämpligt komplement för 2D-ritning 

oavsett typ av aktivitet, som skulle kunna uppvisas före arbetsberedningen för att skapa ett större 

engagemang till denna. 

Visualisering av berörda aktiviteter 

Vare sig under arbetsberedning som vi deltog i personligen eller våra intervjusvar påvisar att samordning 

med andra aktiviteter eller berörda aktiviteter avhandlades. För att minimera störning av andra pågående 

aktiviteter eller åtminstone minimera effekten av denna typ av störning anses en detaljerad timeliner, 

samma förslag för visualisering av arbetsgången, även kunna visualisera berörda aktiviteter. Timeliner för 

berörda aktiviteter skall upprättas efter aktiviteterna på samma våningsplan enligt produktionstidplan, på 

så vis illustreras samordningsproblem mellan olika arbetslag.  På arbetsberedningen informeras då de som 

skall utföra arbetet om den tidpunkt och omfattning då till exempel en underentreprenör behöver samma 

arbetsyta.  

Efter överläggning kan de då gemensamt besluta om att någon av arbetsgrupperna behöver förflyttas så att 

någon av aktiviteternas delmoment går att utföra. Detta beslut måste givetvis fattas med hänseende till 

kritiska linjen och den möjliga ordningsföljden. Förberedning för samordning resulterar i att liknande av 

onödiga avbrott ej uppstår under genomförande av aktiviteten. 

Klimat 

Klimatet under en aktivitet tas sällan upp på arbetsberedningar, däremot är det en utvecklingspunkt på 

arbetsberedningar. Tillämpning av BIM i denna fråga är soltimmar kopplade med prognoser, dock är det 

ingenting som har prövats hittills. Dock kan värdet av denna koppling inte anses vara högt, då detta är 

likställt med att observera SMHI-prognoser genom media. Prognoser är ingenting nödvändigt som behöver 

visualiseras på något sätt. Ur klimatsynpunkt kan materialförpackningens egenskaper anges som en 

parameter i BIM, vilket delger mötesdeltagarna beaktansvärda egenskaper om materialförpackningarna 

som kan förbindas med till klimatet.  

4.6 Kunskapsöverföring 

Enligt Skanskas definition av arbetsberedning ingår bland annat att ta tillvara på allas kompetens. Genom 

att samtliga mötesdeltagare engagerar sig skapas delaktighet, samt att alla kan vara med och påverka, 

vilket resulterar i förändring och utveckling. Eftersom både tillfrågade hantverkare och produktionsledare 

tror att BIM som hjälpmedel skapar mer engagemang under arbetsberedningar kommer kunskap mellan 

mötesdeltagarna överföras. 

 Alla människor har olika inlärningsstilar, de fyra största stilarna kategoriseras som konkreta upplevelser, 

reflekterande observation, abstrakt tänkande aktivitet experimenterande. En passiv arbetsberedning 

tenderar till reflekterande observation, där informationen tas in genom att läsa och lyssna. Genom att 

implementera BIM på arbetsberedningar anpassas arbetsberedning även för dem som tar till sig 

information genom konkreta upplevelser. Anledningen till att arbetsberedningen kan anpassas efter dem är 

att deras inlärnings stil baseras på känslor, där visualiseringen av byggnadsdelen skapar uppfattningar om 

byggnadsverket på ett annat sätt jämfört med 2D-ritningar.  
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Genom att utnyttja ett oavbrutet informationsflöde kan kunskap tillgängligöras genom BIM. Projektörers 

tankesätt och bakgrund med produktutformningen kan dokumenteras och kopplas till byggnadens 

ingående komponenter. Denna text måste vara kopplad till inbyggnadsmaterial. Se figur 4. Detta 

informationsflöde kan då tas fram gällande svåra tekniska arbetsmoment, för att mötesdeltagarna skulle få 

mer information om byggnadsdelen. 

 

 

Projektörer           Byggnadsinformationsmodell                Entreprenör 

   Ritningar 

 
 

Figur 4. Ett verktyg för kunskapsöverföring mellan olika parter  

Som figur 3 illustrerar ser vi potential för kunskapsöverföring mellan projektörer och entreprenörer genom 

att använda BIM. Tjänstemän och yrkesarbetare i produktion har påpekat att det förkommer bristfälliga 

ritningar, då de bedömer att projektörerna inte vet hur man bygger eller upprättar fullständiga ritningar. 

Genom att skapa utrymme för utläggningar anslutet till varje inbyggnadsmaterial och dess placering, kan en 

produktionsledare eller hantverkare uttrycka uppmärksammade ritningsfel eller kunskapsbristningar, som 

projektörerna kan ta del av. Dock måste programmet utformas på så vis att alla inskrivna kommentarer kan 

samlas på ett och samma ställe för att uppnå överblick över utläggningarna. Genom att ansvarig projektör 

markerar kommentaren kan dess innebörd visualiseras. Ett annat ändamål med utrymme för utläggningar 

med detta upplägg är att entreprenören kan påvisa avvikelser från beskrivningen och ritningarna.  

4.7 Egenkontroller 

4.7.1 Om egenkontroller  

Produktionschef tillsammans med KMA-samordnare upprättar en egenkontrollplan efter kontrollplanen. 

Egenkontrollplanen är upprättade innan arbetsberedningen enligt produktionsledare 5. Utifrån den planen 

utläses vad som skall egenkontrolleras. Produktionsledare 6 berättade att det är i princip egenkontroller på 

allt arbete som utförs. Även fast det åligger yrkesarbetarna att utföra egenkontrollerna så utför han en 

egen efterkontroll, då han anser att yrkesarbetarna inte är engagerade i att fylla i egenkontroller och 

signera. Produktionsledare 4 utför egenkontroller själv, då han anser att det är mer rätt att han utför dem 

grundligt än att yrkesarbetarna skall utföra dem. Resterande utfrågade produktionsledare utför inte 

egenkontrollerna själva, utan låter yrkesarbetarna göra dem pga. det är arbetslaget som utför jobbet. 

Produktionsledare 3 berättade att egenkontrollerna utförs planvis där yrkesarbetarna får fylla i det som det 

själva har verkställt.   Produktionsledare 2 påpekar även att det är av stor vikt att underentreprenörerna 

också utför egenkontroller. 

Bland intervjusvaren framkom det att egenkontroller inte alltid klargörs under arbetsberedningar. 

Hantverkare 1 berättade när egenkontrollerna är bundna till prestationslönen uppdagas innehållet av 

egenkontrollen på en aktivitet, men han hoppas att det skall klargöras på alla arbetsberedningar.  

Hantverkare 4 ansåg däremot att det alltid skall vara hantverkarna eller lagbasen som är ute på projektet 

hela tiden som skall utföra egenkontroller, men viktigheten av egenkontrollerna skall vägas in i vem som 

skall utföra egenkontrollen, då ett helt tätskikt är viktigare än att en gipsvägg sitter 3 mm fel.  

Att hantverkare utför egenkontrollerna är bra eftersom dem har utfört aktiviteten på ett närmare sätt 

jämfört med att en produktionsledare utför egenkontrollerna. Risken föreligger att hantverkarna signerar 

egenkontrollen bara för att det är ofrånkomligt krav, utan att kontrollera aktivitetens delmoment. 

Förmodligen kan produktionsledare utföra egenkontrollerna på ett mer strukturerat sätt samt kan planera 
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när kontrollpunkter skall utföras innan nästa delmoment i aktiviteten tar över, eller uppmärksammar när 

kontrollpunkterna senast måste kontrolleras innan överlämning till nästa aktivitet sker. 

4.7.2 Om BIM vid utförande av egenkontroller  

Produktionsledare 1, som har tillgång till BIM på projektet anser att BIM inte kan förbättra 

egenkontrollerna för till exempel en vägg med kontrollpunkter form, stegar, gjutbrygga, armering och 

tätskikt inte framgår i en BIM-modell. Även fast att han skulle få en mer detaljerad modell så skulle inte 

BIM förbättra egenkontrollerna. 

Resterande intervjuade produktionsledare anser att det vore bra att ha en BIM-modell som ett stöd för 

egenkontrollerna, då dem idag enbart är ett pappersdokument med kontrollpunkter. Produktionsledare 

4,5,6 efterlyser att det skall kunna gå att bocka av direkt i surfplatta och lämna pappersdokumenten helt.  

Produktionsledare 4 ser nackdelen med att han kan genomföra egenkontrollen men glömt surfplattan på 

kontoret eller glömmer att bocka av, vilket resulterar i att det ser ut som han inte har genomfört 

egenkontrollen även fast han i verkligheten har utfört den. Han medger även att han har gjort 

egenkontroller men inte fyllt i dokumentet för egenkontrollen direkt. Han känner att detta skapar 

förväntningar på att han alltid skall ha med sig en surfplatta ut. Produktionsledare 5 ser fördelen att fylla i 

egenkontrollen direkt i surfplattan, sedan sparas det direkt i en bas för utförda egenkontroller. Han 

berättade att när han utför egenkontroller på ett anteckningsblock så hamnar blocket i fickan och när han 

vid ett senare tillfälle kommer på att dokumentet för egenkontrollen skall fyllas i så utför han det då.  

Produktionsledare 6 belyser fördelen med att använda en surfplatta är att kunna fotografera 

egenkontrollen, vilket leder till existerande bevisning. 

Utveckling av utförandet för egenkontroller 

Då detta område inte ingår i avgränsning samt fordrar andra mjukvaruprogram, så väljer författarna att inte 

analysera detta område i denna rapport. Dock har författarna upprättat två kortfattade förslag, som vidare 

förtrogna personer kan utveckla: 

1. Blue Beam är ett PDF-program som inte är stort eller implementerat inom byggbranschen, men har 

prövats på pilotprojekt. Syftet med att använda Blue Beam i produktionen är att ha ritningar och 

dokument digitalt i en Surfplatta ute i produktionen. I Surfplattan kan anteckningar utföras och sparas.  

 

2. Autodesk BIM 360 Field, som är konstruerat för frågor och checklistor för både 2D-ritningar och BIM-

modeller. Kontrollpunkter kan läggas in i det digitala dokumentet som sedan kan utföras ute på 

arbetsplatsen tack vare en Surfplatta. Detta förenklar avstämningar tack vare visualisering av 

byggnadsdelarna, men framförallt försvinner pappersdokumenten då dessa dokument sparas i en 

databas, vilket kan skrivas ut vid behov.  

4.8 Logistik  

4.8.1 Behovet av BIM gällande logistiken på arbetsplatserna  

Produktionsledare 1 som har tillgång till BIM på arbetsplatsen anser att det är lättare att planera logistiken 

tack vare BIM. Fördelarna anser han vara att se geografiskt och utrymmesmässigt hur logistiken kommer 

att se ut tredimensionellt pga. olika plushöjder och våningsplan.  Det är användbart att nyttja 

utsättningsfiler för att mäta in ramper för att se om det går att få in material eller inte. Då detta är 

kompatibelt med andra system anser han att detta kan utvecklas mer. 

Produktionsledare 2 ser fördelen att kunna se uppställningsplatser med dess omgivning inför högre lyft, då 

uppmärksamheten för risker ökar som inte annars beaktas. I ett tidigt skede kan då svåra moment såsom 
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lyft stora element till dess placering uppmärksammas. Han förmodar att i ett tidigt skede även bedöma 

invändig planering, till exempel vilka väggar som skall hålla öppnas för ett visst moment. 

Produktionsledare 3 tror att en timeliner för produktionstidplanen i kap 4.2.2, sid 26, påminner honom om 

när material skall transporteras eller lyftas in i byggnaden innan aktivitetsstart. 

Produktionsledare 4 tror inte att BIM kan förbättra leveransplaneringen, men att 3D-perspektive förenklar 

planering av materialflöden eftersom inbyggnadsdelar kan presenteras på ett annorlunda vis. Han belyser 

även en tredimensionell APD-plan visar utrymmen för upplag tydligare jämfört med tvådimensionell APD-

plan. 

Produktionsledare 5 belyser koppling mellan strukturplanen och logistiken, för att veta när material senast 

måste levereras innan aktivitetsstart. 

4.8.2 Hur BIM kan förbättra logistiken  

Identifierade produktionsparametrar som är användbara för logistik redovisas i kap. 4.9, sid 49. 

APD-plan 

En invändig och utvändig APD-plan skapar bättre känsla för utrymmen, vilket bidrar till en positiv effekt 

med hänseende av logistiken. Utvändig APD-plan behandlades i kap 4.5.4, sid 36. 

Den invändiga APD-planen visar materialförvaring inomhus per våningsplan, likaså informeras 

yrkesarbetarna om var material finns. Den invändiga APD-planen framför möjligheter för 

materialforslingen.  

Planering av materialleveranser  

En del av avsikten med inköpsplanering är att säkerställa att inköpen planeras och levereras i rätt tid. 

Leveranstiden löper mellan tiden för beställning till den första leveransen på arbetsplatsen. För att en 

leverans ska komma i tid, så måste inköparen vara medveten om avropstiden, som avser tiden för att 

entreprenören att kontakta leverantören för bekräftelse att leveransen kommer i tid. För att ytterligare 

säkerställa att leveransen kommer i tid så är avropstiden i samverkan med inköpsplanen (Révai, 2012).  

Kommersiell logistikchef 1 berättade att denne använder en designmodell, inköpsprogram och ett 

byggprogram som är länkande till varandra. Förbindelsen leder till att det inte går att köpa något utan 

designmodellen, och därmed går det inte att bygga något utan att materialen är inköpta.  

Materialförpackning och materialförvaring 

I BIM kan realistiska volymer skapas, vilket kan användas för att visualisera materialförpackningar enligt rätt 

storlek. Dock anser vi att det bästa vore om leverantörer skapade BIM-modeller, som produktionsledare 

kan ladda ner och infoga i sin BIM-modell.  Detta samarbete med leverantören resulterar i exakta modeller 

som kan brukas för att planera logistiken i BIM. 

Med avseende på materialförflyttningen bedömer vi två potentiella användningsområden med 

kollisionskontroller i BIM. Dessa kollisionskontroller får produktionsledare upprätta samt utföra, då 

projektörerna inte vet när aktiviteterna uppförs eller hur material har beställts. 

Det första anbudet är en kollisonskontroll mellan materialförpackningar och passager såsom dörröppningar 

i byggnaden. Iakttagelser medför att det inte bara kommer att handla om kollisioner mellan passager och 

materialförpackningar, då det kan uppstå häpnadsväckande många krockar, vilket inte kommer att hjälpa 

tjänstemännen i produktionsskedet. I vissa byggnadsverk kommer motsatt kontroll behövas, det vill säga 

möjlighetskontroll. Dock måste det beslutas om automatisering av kollisionskontroll är nödvändig för 
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projektet, relaterat till projektets storlek. För mindre projekt kan det vara tillräckligt att använda volymer 

eller materialmodeller för att bedöma om materialförpackningar går att transportera igenom en öppning 

eller inte. 

Den andra potentialen är att utnyttja timeliner för aktiviteterna. En detaljerad timeliner visar aktiviteter i 

ordningsföljd, kopplat till tiden. Genom att titta på en timeliner per våningsplan, kan en invändig APD-plan 

upprättas efter möjliga ytor för materialförvaring.  Produktionsledarna kan då säkerställa att 

materialförvaringen inte är ett hinder för yrkesarbetare respektive underentreprenör.  

Nackdelen med att planera logistiken i BIM är att det kostar timmar, vilket skulle leda till att mindre projekt 

till ytan inte skulle utvecklas fördelaktigt. 

 

4.9 Produktionsparametrar 
Efter genomförda intervjuer med både hantverkare och produktionsledare har vi fått kännedom om att de 

gärna vill få lättare tillgång till information som: 

Parameter Kapitel Sida Parameter Kapitel Sida 

Mått 4.9.6 46 Renlighet 4.9.8 47 

Volym 4.9.6 46 Klassificering av avfall 4.9.8 47 

Material 4.9.6 46 Mottagningskontroll 4.9.8 47 

Mängd 4.9.6 46 Materialemballage 4.9.8 47 

Enhetstider 4.9.7 46 Avropstid av material 4.9.8 47 

Produktbeskrivning 4.9.1 41 Avrop av material 4.9.8 47 

Montageanvisning 4.9.1 41 Lossning av gods 4.9.8 47 

Instruktionsfilmer 4.9.1 41 AMA 4.9.4 44 

Infästningar 4.9.2 41 Tätningar 4.9.2 41 

Olja 4.9.2 41 AFS 4.9.5 45 

Färg 4.9.6 46 Plushöjder 4.9.6 46 

Upplag 4.9.8 47 Säkerhetsdatablad 4.9.5 45 

Teknisk förklaring 4.9.3 42 Våning 4.9.6 46 

Miljövarudeklaration 4.9.5 45 Avspärrning 4.9.5 45 

Relativ fuktighets nivå 4.9.8 47 Kontrollkrav - Egenkontroller 4.9.4 43 

Förpacknings storlek 4.9.8 47 Utbildningskrav 4.9.3 42 

   Tabell 1: Produktionsparameterar 

För att uppnå detta krävs en vidareutveckling av BIM där ovan nämnda informationsparametrar beaktas. 

Det framgår att det finns möjligheter att göra tidsvinster genom att effektivisera informationsflödet och 

utnyttja BIM som en central informationskälla för ovan parametrar. 

4.9.1 Anvisningar och filmer 

Produktionsparameter - Produktbeskrivning, montageanvisning och instruktionsfilmer 

Enligt produktionsledare 6 skulle ovan underlätta deras arbetsuppgifter bland annat när dem ska hålla i 

arbetsberedningar. Produktionsledaren lyfter även fram fördelen med att slippa behöva leta efter 

information som till exempel har mejlats dem i form av ett produktblad eller en specifik montageanvisning, 

när en hantverkare frågar efter det. Enligt produktionsledare 4 gav en instruktionsfilm (kap 4.5.3, sid 35) ett 

gott resultat för visualisering av arbetsgången.  
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4.9.2 Hjälpmaterial 

Produktionsparameter – Infästningar, olja och tätningar 

Som nyanställd skulle information om olika hjälpmaterial så som infästningar, olja och tätningar underlätta 

och göra att man slipper fråga kollegorna lika mycket anser produktionsledare 5, men även underlätta 

planering och inköp enligt produktionsledare 6.  

4.9.3 Teknisk förklaring och utbildningskrav 

I detta avsnitt presenteras en produktionsparameter som är en tillgång för arbetsberedningar.  

Anledningen till att en aktivitet skall visualiseras är för att skapa bättre förståelse för arbetsmomentet, men 

det behöver inte nödvändigtvis öka förståelsen genom att använda en BIM-modell för byggnadsdelen på 

arbetsberedningar.   

Produktionsparameter – Teknisk förklaring och utbildningskrav 

Nedan följer en förklaring på hur visualiseringen respektive tillgängligheten av information kan utvecklas 

genom att använda BIM, vilket är ett ytterligare verktyg att till ökad förståelse av byggnadsdelarna. För att 

kunna realisera detta har vi citerat en förklaring av taktäckning av foamglas skriven av Mats Persson hämtat 

från ByggAi – Utvecklande arbetsinstruktioner på nätet; 

”Cellglas används som isoleringsmaterial i tak och grunder. Materialet består av 2 % glas + kol, 

Resten är luft. Materialet påminner om lättbetong då det har många liknande egenskaper: Det är 

lätt, har hög tryckhållfasthet, går att såga i, är obrännbart och möglar ej. En positiv skillnad är att det 

är diffusionstätt det vill säga tar ej upp fukt. 

 

Heta arbeten är metoder som kan orsaka brand det vill säga som utförs med utrustning som alstrar 

värme eller gnistor. Att sätt cellglas i varm asfalt som beskrivs här innebär att arbetena klassas som 

heta arbeten med särskilda krav såsom här för utbildad personal med tillgång till 

brandsläckningsutrustning” (http://www.byggai.se/Sidor/Filer/0137-43IBG23.pdf) 

 

Denna tekniska information är kompletterad med utbildningskrav. Tillgängligheten av teknisk förklaring 

samt utbildningskrav blir till fördel för både förberedelse av arbetsberedning samt arbetsberedningsmötet, 

se Skanskas arbetsberedningsmall (bilaga 9). Genom att implementera utbildningskrav som en parameter 

ökar möjligheten till att säkerställa arbetslagets rätta kompetens.  Utbildningskrav kan kopplas till 

inbyggnadsmaterialet, som bör utföras av produktionschef och arbetsmiljöingenjör.  

Nedan följer ett ytterligare exempel på teknisk information skriven av Mats Persson hämtat från ByggAi – 

Utvecklande arbetsinstruktioner på nätet; 

”Plattbärlag är ett formsättningssystem som består av en ca 45 mm tjock betongskiva med ingjuten 

armering. Överytan är skrovlig för god vidhäftning med pågjutningen. Undersidan är slät och porfri 

vilket gör den färdig för målning. 

Plattbärlagen tillverkas med fältarmering och armeringsbärare. Under- och diagonaltråden i 

armeringsbäraren är ingjuten i plattbärlaget. Armeringsbärarna förstyvar elementen under transport 

och montering och fungerar sedan som en armering mellan plattbärlaget och pågjutningen 

Plattbärlagen kan förberedas för olika installation – till exempel eldosor och elgenomföringar till 

lättväggar, ventilationsstosar, räckesfästen och kantform. Dessutom finns möjlighet till håltagning för 

VVS samt utsättning av våtenheter på plattbärlagens ovansida enligt önskemål” 
(http://www.byggai.se/Sidor/Filer/0020-34ESB412.pdf) 
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Genom att markera, i dessa fall materialen plattbärlaget respektive foamglas, skall förklaringen synliggöras 

via en länk eller inskriven i en parameterlista. Kopplingen mellan teknisk beskrivning och 

inbyggnadsmaterial bör utföras av projektören.   

Intervjuade tjänstemän och yrkesarbetare har efterfrågat en större kontakt med projektörerna, för att få 

mer förståelse för byggnadsdelarna. Hantverkare 1 berättade följande när vi frågade om kommunikationen 

mellan denna och konstruktören:  

”Inte mycket med det var bättre kontakt förr. På det här projektet vet jag att konstruktören och 

arkitekten kommer ut en gång i veckan. Då har jag varit ute med honom på plats och kollat på vissa 

grejer och lösningar, alltså sådana delar som löses på plats typ. Det är jätte bra att konstruktören 

kommer ut”. 

BIM kan inte ersätta den mänskliga kontakten men BIM- modellen kan öka informationsflödet mellan 

produktions- och projekteringssidan. Denna informationshantering utnyttjar BIM-modellens möjligheter att 

arbeta i oavbrutet informationsflöde, vilket minskar kommunikationstegen mellan till exempel en 

konstruktör och produktionsledare samtidigt som tillförlitligheten ökar, då modellen är i realtid.  

 

Information på det här viset från en projektör tillsammans med en bild, säger mer än en 2D-ritning med 

hänvisningar. Möjliga begränsningar är tiden och kostnaden för att skapa en sådan här detaljerad 

informationsmodell, men även projektörernas engagemang för att upprätta tekniska aktuella beskrivningar.  

Det som hantverkarna är rädda för med tillgång till så mycket information är att dem ska behöva ta del av 

information som de inte anser är relevant på grund av sina flera års erfarenhet inom yrket. Däremot vill 

dem gärna ta del av viktiga faktorer som till exempel en teknisk förklaring i en byggnadsdel från en 

projektör som behandlar de kritiska momenten i en aktivitet. Denna information gör att de slipper hitta på 

egna lösningar när detaljerad information saknas.  

4.9.4 Krav 

Produktionsparameter - Kontrollkrav i egenkontroller 

För att på ett bättre sätt förklara för yrkesarbetarna vad det är som skall egenkontrolleras på 

arbetsberedningar (Se Skanskas arbetsberedningsmall, bilaga 9) skulle en BIM modell på ett tydligare sätt 

uppvisa detta jämfört med än 2D-ritning. Egenkontrollplanen redovisar kravspecifikation samt 

kontrollinstruktion, mätmetod och provutrustning. Se tabell 2. 

Kravspecifikation Kontrollinstruktion, mätmetod, 
provutrustning 

Toleranser 

Rätt armeringsmängd Kontrollera mot ritning Inga 

Täckande betongskikt 30 mm Mäts på plats innan dubbling  10 mm 

Öppningar och ursparingar enligt ritning Mäts in av utsättare  

Rakhet på vägg, max 15 mm lutning Kontrolleras innan och efter gjutning 15 mm 

Geometri, täthet, stabilitet, föroreningar mm. på 
formen. 

Titta på plats innan gjutning  

Armering ej förorenad och ordentlig najad Titta på plats innan gjutning.  

Tabell 2. Exempel på egenkontrollplanens innehåll för armering i väggar. 

Under en arbetsberedning kan kravspecifikationerna kompletteras med BIM-modellen för respektive 

material. Detta förtydligar och betonar kontrollerna, samt dess tolerans- och kvalitetskrav. Detta 

frambringar ett mer aktivt och förklarande samtal om egenkontroller som skall utföras. Kopplingen mellan 

kontrollkraven och inbyggnadsmaterial skall utföras på så vis att när denne markerar ett 
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inbyggnadsmaterial skall en kravspecifikation visas. Denna koppling bör produktionschef, KMA-samordnare 

och ansvarig projektör utföra i ett samarbete av den anledningen att produktionschefen och KMA-

samordnarna uppför kontrollplanen medans projektören står för tolerans och kvalitets krav. 

Av de sex intervjuade produktionsledarna anser fem av dessa att det vore lättare att förstå kraven på den 

färdiga produkten om kontrollpunkter för dessa krav framgick i en BIM-modell. Produktionsledare 6 

poängterar att det ofta är svårt att hitta vilka krav som ställs på hur den färdiga produkten ska se ut. 

Produktionsledare 4 som inte tror att man skulle förstå kraven bättre tycker istället att det är lämpligare att 

ifrågasätta den som ställt kraven. Hantverkarna är däremot eniga om att en BIM-modell där alla krav är 

samlade på samma ställe skulle underlätta för dem. Det finns krav från AMA och AFS som bara ställs av 

vissa beställare vilket kan leda till att det är svårt att hålla isär dem.   

Produktionsparameter - Allmänna material- och arbetsbeskrivningar 

På frågan om det skulle upplevas lättare att förstå kraven om det framgick kontrollpunkter från AMA är 

både hantverkare och produktionsledare eniga om att kontrollpunkterna skulle gynna dem men inte på det 

sätt att kraven skulle bli lättare att förstå. Genom att koppla aktuella AMAs föreskrifter samt råd och 

anvisningar till AMA som parametrar till respektive byggnadsdel eller inbyggnadsmaterial tillgängliggörs 

AMA i BIM-modellen. Exempel på föreskrifter samt råd och anvisningar kopplat till byggnadsmaterialet 

mineralull: 

AMA Hus 08 - IBG.21 Termisk isolering av mineralull under tätskikt i yttertak eller ytterbjälklag: 

”Skivor ska fästas mekaniskt. Vid tätskikt av dubbla lag tätskiktsmatta ska infästning ske genom den 

undre tätskiktsmattan. Vid tätskikt av ett lag tätskiktsmatta eller takduk ska infästningen ske i 

överlappsskarvarna.  

Mineralullsisolering i låglutande tak- taklutning mindre än eller lika med           ) – får komprimeras 

högst 10 procent vid 30 kPa utbredd korttidslast och högst 5 mm vid en punktlast av 300 N enligt 

provningsmetoder angiva i SS-EN  3  2. ”  

Råd och anvisningar till AMA Hus 11 - IBG.21 Termisk isolering av mineralull under tätskikt i yttertak eller 

ytterbjälklag: 

”Underlag för falsat plåtarbete måste vara tillräckligt stumt och ge fäste för klammer. Vid Hinder, 

anslutningar, ränndalar och dylikt där falsning inte kan utföras med maskin är enbart mineralull inte 

tillräckligt stumt underlag. Se kommenterar i avsnitt JT och under JT-1. 

Ange om mineralullsisolering i låtlutande tak får komprimeras högst 10 procent av 60 kPA utbredd 

korttidslast enligt klass A i Riktlinjer för exponerade tätskikt från Tätskiktsgarantier i Norden AB. 

Ange 

 Om tak- och takunderskivor ska vara an stenull 

 Om översta isolerlaget ska vara en tryckfördelande takboard 

 Fabrikat och typ på isolervaror 

 Monteringsmetod 

 Utförande på utspetsningskilar. Utspetsningskilar i ränndalar ska utföras av mineralull av 

samma kvalitets som övrig takisolering. Utspetningskilarna ska fästas mekaniskt till 

underlaget.” 
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4.9.5 Arbetsmiljö och miljö 

När det kommer till risker som har med arbetsmiljö och miljö att göra så går meningarna isär mellan dem 

som blivit intervjuade. Produktionsledare 4 tycker att det blir för mycket information i en BIM-modell och 

är skeptisk till om informationen kan bli tillräckligt lättillgänglig för att den ska bli utnyttjad, men att 

arbetsmiljö vore en bra parameter. Han skulle ha svårt att tänka sig värde med att ha användning för ett 

säkerhetsdatablad i BIM-modellen.   

Av en helt annan åsikt är produktionsledare 5 som tror att det skulle spara tid då man inte behöver bläddra 

igenom en massa ritningar för att få en bild framför sig vad det är som ska byggas, och därefter kunna 

bygga sig en uppfattning om eventuella risker för arbetsmiljön och miljön.  

”Man kan inte allt. I byggbranschen så handlar det mycket om erfarenhet, men om man samlar 

mycket erfarenhet i dokument så får man så mycket information att man sparar några år på att lära 

sig” sa produktionsledare 5 även som svar på vår fråga.  

Produktionsparameter - Arbetsmiljöverkets författarsamling 

Personsäkerheten bedöms på en riskinventering och diskuteras på arbetsberedningar till respektive 

delmoment. För att förtydliga säkerhets- och arbetsmiljöåtgärderna ytterligare skulle AFS kunna kopplas till 

byggnadsdelar eller inbyggnadsmaterialet, vilket påminner mötesdeltagarna om risker som eventuellt i 

annat fall glöms bort.  

AFS 1999:3 90 §  

”Vid arbete på tak som lutar mer än 1:4 (cirka 14º) skall horisontellt arbetsplan anordnas om arbetet 

utförs på en liten yta och beräknas pågå mer än 4 timmar.” 

Denna paragraf kan kopplas till objektet tak, då den gäller oberoende av byggnadsmaterial i taket. Genom 

att denne markerar taket skall då denna paragraf visas. Sådana här kopplingar mellan byggnadsdelar och 

säkerhets föreskrifter bör beslutas såväl som utföras av Bas U tillsammans med arbetsmiljöingenjör. 

Produktionsparameter - Avspärrning 

Hantverkarna tycker att det här med risker är en självklarhet. Finns det till exempel ett stup på 

byggarbetsplatsen råder det inga tveksamheter om att ett skyddsräcke ska sättas upp. Eftersom Skanska är 

väldigt noga med säkerheten, vilket de intervjuade märker av, så anser hantverkarna att de som är i bättre 

behov av att bli påminda om säkerheten är underentreprenörerna. Därför gav de ett förslag om en 

informationsparameter i BIM-modellen om hur länge en avspärrning ska gälla för en pågående aktivitet. Vi 

anser att detta är ett väldigt bra förslag då en avspärrningsparameter både kan kopplas till zoner och 

specifika objekt till exempel rör eller ledningar. Genom att verkställa BIM-kiosker på arbetsplatsen, ökar 

informationens tillgänglighet ute på arbetsplatsen tack vare överblicken av avspärrade områden på varje 

våning. En avspärrningsparameters varaktighet och avgränsnings område bör upprättas i samordning av 

hantverkare, underentreprenör och produktionsledare.  

Produktionsparameter – Miljövarudeklaration och säkerhetsdatablad 

Behovet av miljövarudeklaration och säkerhetsdatablad är inte stort i produktionsledarens arbetsuppgifter. 

Fastän de intervjuade produktionsledarna inte var entusiastiska till att tillgängliggöra miljövarudeklaration 

och säkerhetsdatablad i en BIM-modell, uppmärksammade vi en annan potential nämligen 

byggvarubedömning. I byggbranschen förekommer det att byggherrar kräver en lista innehållande 

inbyggnadsmaterial i byggnadsverket, som till exempel kan upprättas i en byggvarubedömning. Genom att 



 Implementera BIM i produktionen 
 

46 
 

tillgängligöra dessa dokument via en koppling till materialen i BIM-modellen, förenklas upprättandet av en 

materiallista. 

 

4.9.6  Mängning 

Som sista fråga till produktionsledarna undrade vi vilka informationsparametrar en mängdlista bör 

innehålla för att vara till största möjliga nytta för dem. Sammanfattningsvis är dem tillfrågades svar är 

implementerade informationsparameterar i dagens BIM-modeller.  

 

Produktionsparameter för mängning: 

 Geometri så som: volym, 

area, längd, bredd 

 Väggtyp 

 Färg 

 Plushöjder till överkant 

och underkant 

 Material 

 

 Mått 

 Datum 

 Vilket plan 

Planeringsingenjör 1 använder BIM för mängning med hjälp av filtreringsverktyget. För att dessa 

informationsparametrar ska nyttjas måste mängdlistan vara kopplad till modellen på ett snabbt och smidigt 

sätt med filter tycker produktionsledare 5. Produktionsledaren ser möjligheten att kunna gå in i en skalenlig 

BIM-modell och kunna plocka isär lager för att granska konstruktionen. Detta skulle underlätta mängningen 

jämfört med att mäta med en måttstock på en 2D-modell. En mängdlista får heller inte vara för svår och 

helst lättläst utan för många punkter anser produktionsledare 6. 

4.9.7 Bemanning 

Angående om det virtuella byggandet skapar ett annat synsätt på bemanning går meningarna isär, hälften 

av dem tillfrågade ser inte att synsättet förändras genom att övergå från 2D till 3D.  

Produktionsparamter - Enhetstimmar 

Produktionsledare 4 anser att enhetstider vore en passande produktionsparameter, men inte att man får 

ett annat synsätt på bemanning. Däremot tror han att planeringen av bemanningen skulle bli bättre med 

hänseende på samordningen, vilket leder till mer effektivitet. Produktionsledare 5 tror att en 3D 

perspektivet ger ett bättre intryck för att kunna för en rimlig och bra bedömning. Produktionsledare 1 som 

har tillgång till BIM, sa att det var enklare att bedöma bemanningen efter 2D-ritning för att dem är mer 

detaljerade jämfört med BIM-modellen.  

De produktionsledare som opponerade sig mot att 3D-perspektiv skulle förändra synsättet på bemanning, 

hade generellt sätt längre erfarenhet inom byggbranschen, och ansåg att bedömning av själva momentet 

kunde göras efter ritning och tidplan. Samtliga produktionsledare höll med om att korrekt planering av 

bemanningen handlar om erfarenhet.  

Produktionschef för konstruktion 2 som har tillgång till BIM, ansåg att modellen indirekt skapar ett annat 

perspektiv på bemanning. Framför allt syftar denne på en visualiserad aktivitetsordning som tjänstemännen 

sedan planerar efter. Produktionschefen såg även fördelen med att använda timmarna som nyckeltal för att 

kunna sätta ackordet mot dessa timmar. 

Genom att skriva ut persontimmarna för en byggnadsdel, kan produktionsledarna jämföra sin uppskattning 

med timmarna i BIM-modellen. Utan en BIM-modell kan produktionsledarna jämföra sina uppskattade 

timmar med timmarna i kalkylen, men hur timmarna är uppdelade samt inlagda i kalkylen varierar för 

projekt till projekt. Ett exempel är persontimmar för hela aktiviteten eller uppdelade per våning för samma 

typ av aktivitet. En väsentlig fördel med att ha timmarna angivet i en byggnadsdel, är att dem kan användas 

för beräkningar av kostnader.  Innan produktionsstart borde persontimmar läggas in samt kopplas utav 
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produktionschef. Planeringsingenjör 1 sa att BIM varit till hjälp för att ta fram en verklig enhetstid för 

respektive aktivitet, som denne använde för att planera byggets framskridande. 

Produktionschef för konstruktion 1 använder en verklig timeliner för att uppmärksamma utfört arbete. 

Istället för att uppskatta de nerlagda timmarna, och därefter betala underentreprenörerna, får de nu betalt 

efter vad som faktiskt är utfört.  Däremot ansåg produktionschefen att avklarade volymer och 

kvadratmetrar har större betydelse än verkliga persontimmar.   

4.9.8 Logistik 

Produktionsparameter – Avropstid för material och Avrop av material 

En parameter som skulle underlätta materialbeställningen är avropstiden för varje material.  När ett 

material är beställt, kan materialet färgläggas för att produktionsledare ska ha uppsikt om vad som är 

beställt eller inte. Detta säkerställer att allting beställs, för om ett material inte färgläggs synliggörs 

försummelsen. Hänsyn till att individuell inköpsplanering dock måste beaktas, då inköpsbeteendet kan var 

olika från fall till fall. Utifrån avropstider och avrop av material, kan ett leveransschema automatiseras. 

Produktionsparameter – Lossning av gods 

Parameter som lossning av gods, som berör klassificering av stroppar, vore en information som kan 

tillgängliggöras för produktionsledare och hantverkare.  

Produktionsparameter - Mottagningskontroll 

Vissa material, som är av större relevans som inte får levereras av fel typ, till exempel betongklass, kan med 

fördel tillgängligöras som en parameter kopplat till materialet i BIM-modellen. Produktionschef för 

konstruktion 2 såg fördelen med RFI-taggar fastsatta på materialen eftersom produktionsledare vid 

leverans kan scanna streckkoden om mottagningskontrollen är godkänd, vilket senare förvaras i databasen. 

Produktionschef bör vara den som lägger in och kopplar mottagningskontroller till respektive material.  

Produktionsparameter - Materialförvaring 

För att kunna planera materialförvaring måste hänsyn till upplag, renlighet, förpackningsstorlek, kritisk RF-

nivå och materialemballage uppmärksammas, denna information från leverantören kan länkas till material i 

BIM-modellen.  

Produktionsparameter – Klassificering av avfall 

I ett samarbete mellan entreprenör och avfallshanterare bör allt inbyggnadsmaterial klassificeras efter 

avfallssortering. Denna information kan läggas in som en parameter till varje material. Detta underlättar för 

produktionsledare att ha kunskap om rätt uppställning av avfallscontainer på arbetsplatsen vid 

aktivitetsstart.  

 

  



 Implementera BIM i produktionen 
 

48 
 

4.10 Building Information Management för produktionsledare 

4.10.1 Utveckling av BIM med hänseende till produktionsledare 

Produktionsledarna är eniga om att kollisionskontroll i Navis Works, filtrering, mängdutdrag, samt att kunna 

koppla BIM-modellen till tidplanen för att se hur långt projektet har kommit är de verktyg som de använder 

flitigast.  

Det är ett faktum att mjukvaran borde förenklas eftersom programmen inte är användarvänliga för de som 

inte är insatta i programmet med alla dess verktyg. Alla verktyg i programmen behöver inte förekomma då 

produktionsledare inte ska skapa en modell eller tillägga designfaktorer. Antingen måste vissa verktyg 

släckas ner i dagens program för att förhindra att ändringar i modellen görs, eller så behövs ett nytt 

program skapas som är anpassat till att enbart få information.   

För att tillgängliggöra och strukturera ritningarna, ska ritningarna länkas till varje byggdel.  Till exempel ska 

markering av en byggnadsdel visa aktuella ritningsnummer, och genom att klicka på den hänvisade 

ritningen ska då ritningen uppvisas.  Produktionschef för konstruktion 1, tror att produktionsledare skulle 

ha nytta av att dra egna gränssnitt för att se detaljer, av den anledningen att dagens gränssnitt inte alltid är 

aktuella i byggproduktionen.  Verktyget sektionering bör göras tillgängligt för produktionsledare. 

Enligt produktionsledare 1 framgår inte statusarna granskningshandling eller bygghandling på de olika 

byggnadsdelarna i BIM-modellen. Detta leder till att produktionsledare inte vet statusen och därmed måste 

jämföra dessa med 2D-ritningarna. Att arbeta på detta sätt benämns som ofullständig BIM (kap 2.7.3, sid 

16) av Granroth, skillnaden är bara den att det sker i produktionen istället för i projekteringen.  Det här 

arbetssättet är inte möjligt att försvara när man har implementerat BIM, då det medför dubbelt arbete. 

Därmed måste statusarna redovisas på varje del i alla modeller. 

Ofullständig BIM som arbetssätt förekommer även när det gäller revideringar. Då revidering av respektive 

ritning sker en eller flera gånger under produktionstiden finns idag ett tydligt system att markera en 

revision på en 2D-ritning.  Både produktionsledare 1 och 4 anser att ett förtydligande av revisioner behöver 

utvecklas i BIM-modeller för att lättare se förändringarna som revideringarna skapar. Faran är att 

produktionsledare och andra medarbetare inte får vetskap om ändringarna, vilket kan leda till att 

byggnadsdelar uppförs efter äldre BIM-modeller. Produktionsledare 1 berättade att han jämför modellerna 

för att hitta revideringar.   

4.10.2 Hur produktionsledare kan tillämpa BIM 

Vi ställer oss frågande till om BIM verkligen är ett hjälpmedel för en produktionsledare som kan leda till ett 

gott resultat? För att kunna besvara denna fråga krävs det en fördjupad kunskap av nedan fyra faktorer: 

1 Byggnadsverkets omfattning 

I ett litet projekt, som inte kräver stor produktionsstyrning och där produktionsledarna kan sköta sin 

planering på traditionellt vis utan att lägga ner många timmar, behöver nödvändigtvis inte BIM som 

hjälpmedel. Däremot krävs tillgänglighet av information på varje projekt, vare sig med BIM eller utan.   

På ett större projekt är BIM ett hjälpmedel för produktionsledare, och underlättar vid resursuppföljning, 

mängdberäkning samt tidplanering. 

 

2 Byggnadsverket tekniska utformning 

Vare sig ett projekt är stort eller litet, kan dess utformning vara svår att förstå genom 2D-ritningar. Därmed 

kan tillgänglighet av information om teknik och risker, samt visualisering som möjliggörs av BIM hjälpa 

produktionsledaren i dess tjänst.  
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3 BIM-modellens innehåll 

För att BIM-modellen ska kunna vara ett hjälpmedel krävs det att denna är anpassad efter produktionen, 

och att designparameterar är kompletterade med produktionsparametrar. Informationen ska vara 

strukturerad på så sätt att produktionsledare ska kunna hantera och påträffa aktuell information relaterat 

till sin arbetsuppgift. Är inte informationen strukturerad kommer den troligen aldrig att användas, vilket 

leder till att tillämpningen av BIM tappar sitt syfte.  

4 Mjukvara och kunskap 

Idag finns det flera mjukvaruprogram, som är anpassat till olika delar. Produktionsledare ska kunna hantera 

ett mjukvaruprogram, en så kallad samordningsmodell som visar samtliga modeller med tillgänglig 

information. Det är en självklarhet att ju färre program som används, desto fortare går det för 

produktionsledarna att implementera BIM i sitt arbetsätt.  

Att implementera BIM i produktionsledarens tjänst anser vi vara möjligt. Den kompetens som måste 

utvecklas är kunskap om programmet, för att kunna nyttja dess verktyg. En BIM-modell kan inte ersätta en 

produktionsledares erfarenheter, utan BIM ska tillgängliggöra information som hjälper produktionsledaren 

att utföra sitt jobb.  Produktionsledarens roll förändras om denne tillämpar ofullständig BIM i sin tjänst, då 

detta kommer att leda till dubbelt arbete. Däremot om BIM används rätt, moderniseras 

produktionsledarens metod att utföra sina arbetsuppgifter. Sammanfattningsvis vill vi säga att vi anser att 

det är tekniken som ska anpassas efter produktionsledarens arbetsuppgifter, inte tvärtom.  
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5 Slutsats 
Nyttjandet av Building Information Management 

BIM är en teknik, som nu övergår till en metod för att komma framåt i projekt med hänseende till planering 

och produktion. Idag används inte möjligheterna med Building Information Management i produktionen 

fullt ut, trots att tekniken finns. Projekt 1 som har en av de största BIM-modellerna i Europa, samt 

storskaliga arbetslag av kompetenta tjänstemän, funderar de fortfarande på hur de ska kunna använda BIM 

ordentligt i produktionen.  Faschef 1 planterade ett tankekorn:  

”Det är lätt att tala om BIM, men svårare att ha att göra med ” 

I BIM är möjligheterna oändliga. Likväl gäller det att utnyttja det rätt och därmed förhindra att anställda i 

byggbranschen bearbetar informationen efter metoden ofullständig BIM, annars förlorar satsningarna på 

BIM sin mening. Då BIM-modellen i sig själv inte är till någon nytta och en klar metod saknas, ökar risken för 

att produktionsledare tillämpar arbetsmetoden ofullständig BIM.   

Det finns många BIM-verktyg som produktionsledarna skulle vilja använda men inte kan på grund av att de 

saknar kunskap om hur programmen ska hanteras, eller bara har tillgång till en gratisversion där 

användningen är begränsad. Idag används information i BIM i produktionen för; Installation av maskiner, 

visualisering av problem för projektörer, visualisering av byggnader och dess skilda moment med respektive 

detaljer, kollisionskontroller mellan olika moment, mängdning, 4D och 5D i en liten skala. 

Utveckling av Building Information Management 

Dagens modeller måste utvecklas till intelligenta modeller, där entreprenörer och projektörer talar samma 

språk. För att produktionssidan ska få maximal användning av BIM erfordras en integrerad process mellan 

entreprenör och projektör. BIM har olika betydelser för projektering och produktion. Projektering använder 

BIM för kvalitetssäkring, visualisering av system- och detaljutformning samt simuleringar. Betydelsen för 

produktionen är byggstyrningen, där visualisering och information ligger till grund. Utvecklingen handlar 

om att projektörernas BIM-modell ska kovertas till entreprenörens Building Information Management 

genom att fastställa en metod för byggnadsinformationsmodellering som är anpassad till projektering och 

produktion, se Figur 5. 

 

 

 

     Figur 5. Kopplingen mellan de olika definitionerna utav BIM. 

Att ha information lättillgängligt är väldigt användbart, förutsatt att informationen är strukturerad. I denna 

rapport framhävs produktionsparameterar, Se tabell 3, sid 51, samt aspekter på modellen som behöver 

förbättras ur produktionsledarens perspektiv. Likaså har andra medarbetare värde av detta.  

Implementering av produktionsparametrarna 

Skanska Sverige AB har fem olika visioner, varav två visioner kan lättare uppfyllas med hjälp av 

produktionsparametrar. Vi betraktar att vidareutvecklingen av implementeringen ska utföras stegvis, 

genom att projektchefen främst ska investera i ett av följande områden med respektive parametrar; 

effektivitet och kvalitet, logistik eller säkerhet och miljö, se Tabell 3, sid 51.  

Skanska Sverige AB är ledande inom säkerhet på byggarbetsplatser samt har en vision om noll 

arbetsplatsolyckor. Det första steget som vi betraktar är att projektcheferna ska investera i 

produktionsparametrar inom säkerhet och miljö i framtida BIM-modeller.  Detta förstärker samt stöttar 

Building information modeling 

Projektörer skapar modellen 

Building information modell 

Modell med information i realtid 

 

Building information management 

Entreprenörens informationshantering 
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produktionsledarnas säkerhetsarbete för yrkesarbetare och underentreprenör. En annan potential är att 

det här valet stärker Skanskas position i att fortsätta vara ledande inom säkerhet.   

 

Det andra steget som vi föreskriver är implementering av produktionsparametrarna inom effektivitet och 

kvalitet, som berör Skanskas andra vision om noll kvalitetsfel. Genom att minimera kvalitetsfelen på grund 

av oförståelse, förbättras projektens slutresultat och kundnöjdhet.  

 

Produktionsparametrar 

Effektivitet och kvalitet Logistik Säkerhet och miljö Implementerade 
AMA Avrop av material AFS Färg 

Infästningar, olja, tätningar Avropstid av material Avspärrning Material 

Instruktionsfilmer Förpacknings storlek Klassificering av avfall Mått 

Montageanvisning Lossning av gods Miljövarudeklaration Mängd 

Mottagningskontroll Materialemballage Produktbeskrivning Plushöjder 

Produktbeskrivning Mottagningskontroll Säkerhetsdatablad Volymer 

Teknisk förklaring Relativ fuktighets nivå Utbildningskrav Våningar 

Enhetstid Renlighet   

Kontrollkrav egenkontroller Upplag   
Tabell 3. Identifierade och fastställda produktionsparametrar kategoriserade efter investerings områden. Implementerade 

produktionsparametrar ingår inte i våra områden. 

BIM som hjälpmedel i arbetsberedningar 

Att implementera BIM i arbetsberedningar är ett naturligt steg i utveckling en av implementeringen av BIM, 

då 4D och 5D har prövats i större utsträckning än i arbetsberedningar. Att använda en BIM-modell 

kompletterar produktionsledarens ledaregenskaper, vilket gör det lättare för denne att nå fram med 

informationen till yrkesarbetarna, då visualiseringen underlättar förståelsen för aktiviteten. Förståelsen är 

en grundförutsättning för att kunna engagera sig på arbetsberedningar. Delaktigheten leder till att berörda 

kan vara med och påverka, vilket resulterar i förändringar och utvecklingar av arbetsberedningar. 

 Visualiseringen kompletterar mötesdeltagarnas informationshantering från att läsa och lyssna till att se och 

uppleva aktiviteten. Detta underlättar för både erfarna och oerfarna ritningsläsare.   

En BIM-modell fungerar som hjälpmedel för att visualisera en sammanhängande kedja av alla moment i 

aktiviteten, vilket förenklar identifieringen och problemlösningen av tekniskt svåra arbetsmoment. När 

förutsättningarna visualiseras kan man lättare se aktivitetens delmål och mål. Om yrkesarbetarna får ökad 

förståelse för byggnadsdelen minimeras risken för kvalitetsfel på uppförda byggnadsdelar. Dock återstår 

kvalitetsfel orsakade av oföretagsamhet. 

BIM kan användas på många sätt, bland annat som kunskapsöverföring mellan entreprenör och projektör 

men även på till exempel arbetsberedningar för att visualisera APD-planen, byggnaden, förklaringar, AFS, 

arbetsgången/ordningsföljden, berörda aktiviteter, AMA och förväntad tid. Med detta artar sig BIM-

modellen som en centrerad informationskälla. Det är inte ekonomiskt försvarbart att implementera BIM 

enbart på arbetsberedningar eller om produktionsledarens förberedning utförs enligt metoden ofullständig 

Building Information Management.   

Avslutningsvis anser vi att tillämpning av BIM på arbetsberedningar skulle kunna bli ett naturligt steg i 

processen för att implementera BIM i produktionen. Med detta sagt är vår rekommendation till Skanska 

Sverige AB att applicera BIM-modeller på arbetsberedningar på de byggprojekt där det är möjligt. 
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7 Ordförklaringar 
4D: BIM-modellen är kopplad till tidplanen. Ligger till grund för att kunna skapa en timeliner. 

Administrativa föreskrifter: Regleringar, råd och anvisningar för byggnationer. 

APD-plan: Arbetsplatsdispositionsplan är en ritning på arbetsplatslandskapet som visar var till exempel 
bodar, sopstationer, upplag, containrar, ledningar, förstahjälpen, samlingsplats, brandsläckare med mera 
finns på arbetsplatsen. 

AFS: Förkortning för Arbetsmiljöverkets författningssamling som består av ett hundratal föreskrifter. 

AMA: Förkortning för Allmän Material- och Arbetsbeskrivning som innehåller allmänna föreskrifter som 

beskriver vilka villkor som gäller för både upphandling och entreprenad. 

BAS P: Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av arbetet. 

BAS U: Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av byggnads- eller anläggningsarbetet. 

BIM 360 Glue: Är en molntjänst som gör det möjligt att på ett effektivt och enkelt sätt använda Building 

Information Modeling för att upptäcka och samordna sammandrabbningar, simulering och visualisering.  

KMA-plan: Samlingsbegrepp för Kvalitét-, Miljö-, och Arbetsmiljöplan. 

KMA-samordnare: Arbetar med samordning, planering, styrning och övervakning av arbetet med  

säkerhets-, kvalitets-, arbetsmiljö och miljöfrågor. 
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8 Bilagor 
Bilaga 1  Intervjufrågor: Faschef     

Bilaga 2 Intervjufrågor: Hantverkare      

Bilaga 3 Intervjufrågor: Kommersiellt administrativ produktionschef   

Bilaga 4  Intervjufrågor: Kommersiell logistikchef     

Bilaga 5 Intervjufrågor: MEP-koordinator    

Bilaga 6  Intervjufrågor: Planeringsingenjör    

Bilaga 7 Intervjufrågor: Produktionschef    

Bilaga 8  Intervjufrågor: Produktionsledare    

Bilaga 9 Skanskas arbetsberedningsmall    

Bilaga 10  Elektronisk källa: Visualisera mera! 

Bilaga 11  Elektronisk källa: Virtuell teknik för arbetsmiljön 

Bilaga 12  Elektronisk källa: Arbetsledare 

Bilaga 13  Elektronisk källa: Installationssamordnadre till Skanska 

Bilaga 14  Elektronisk källa: Projektchef Skanska 

Bilaga 15 Elektronisk källa: Hus Väst söker Distriktschef till Halland Skanska Sverige AB 

Bilaga 16 Elektronisk källa: Erfaren och driven planeringsingenjör till Skanska och projektet Nya 

Karolinska Solna 

Bilaga 17  Elektronisk källa: Produktionschef 

Bilaga 18 Elektronisk källa: MEP koordinator 

Bilaga 19 Elektronisk källa: Bjälklag – plattbärlag, 

Bilaga 20 Elektronisk källa: Tacktäckning – Isolering med cellglas under tätskikt i yttertak eller  

ytterbjälklag 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1: Intervjufrågor faschef  

Allmänna frågor 

1. Hur länge har du jobbat inom branschen? 

2. Hur länge har du jobbat på Skanska? 

3. Är du anställd på Skanska Storbritannien? 
4. Hur har din utveckling sett ut inom Skanska? 

5. Vad har du för arbetsuppgifter i din tjänst som faschef? 
 
BIM 

 
1. Har du tidigare erfarenhet av någon typ av 3D-modell eller BIM i produktionen? 

Om ja: Hur användes den då? 

   Har du varit med och använt BIM i andra länder än Sverige?     

2. Hur används BIM i det här projektet?  

3. Är det några BIM-verktyg som har varit användbara för dig i din tjänsteroll som faschef?  

4. Vad anser du BIM är? En metod eller teknik? 

5. Hur upplever du att Skanska satsar på virtuellt byggande?  
Motiverar Skanska dig att använda BIM i din tjänst?  
Får ni för hjälp/stöd? 

6. Vilka BIM-verktyg anser du är mest intressant eller värdefullast för användning i 
produktionsskedet? 

7. Vilken typ av information är enligt dig relevant/viktig att ha i modellen för att du skall dra nytta av 
BIM maximalt i din tjänsteroll?  

8. Vilka förbättringar föreslår du för att kunna anpassa en 3D-modell till produktion? (etablering av 

virtuellt byggande inom produktionen) 

9. Används 4D på det här projektet?  
Vad ser du för fördelar med att använda 4D? (integreras tidsplan med en 3D-modell) 

10. Hur tror du att det virtuella byggande för produktionssidan ser ut om 10 år i produktionen? 
11.  Ser du några fördelar med användande av BIM ur ett logistiskt perspektiv? 

Vilka? Varför? 
12. Om det skulle framgå risker gällande arbetsmiljö och miljö i en BIM-modell, skulle 

uppmärksamheten kring dessa risker då ökas? 
 
Arbetsberedning 

 
1. Använder ni BIM i arbetsberedningar? 

Om nej: Varför inte? 
Finns det möjlighet för er att använda BIM i arbetsberedningar? 
Vad anser du saknas i en BIM-modell för att kunna använda det i en arbetsberedning? 

2. Tror du att byggproduktionen är mogen för en implementering av BIM? 

3. Hur mycket får hantverkarna ta del av en BIM-modell? 

4. Skulle BIM i arbetsberedningar vara en potentiell utveckling av verksamheten? 
5. Skulle BIM skapa mer engagerade medarbetare? 
6. Hur påverkar BIM lönsamheten på Fas 6? 
7. Skulle BIM kunna underlätta kunskapsöverföring mellan projektörer och hantverkare? 

 

  



Bilaga 2: Intervjufrågor hantverkare 

1. Vad har du för erfarenhet av BIM/virtuellt byggande? 
2. Har du någon gång använt en BIM-modell för visualisering eller liknande? 
3. Vilket/vilka BIM-verktyg anser du är mest intressant för användning i produktionsskedet för dig 

som hantverkare? 
4. Hur upplever du ritningsläsning av 2D-modell?  
5. Hur lång tid anser du att det tar att lära sig att läsa en 2D-ritning? 
6. Vad förväntar du dig av en arbetsberedning? 
7. Upplever du att det klargörs vad som ska egenkontrolleras under arbetsberedningarna? 

8. Diskuteras skydd av det färdiga arbetet? Hur tar ni fram information om vad som behöver skyddas? 

(kvalitetssäkring) 

9. Hur tror du att användning av BIM (3D-modell med information/visuell arbetsplanering) i en 

arbetsberedning kan påverka mötet? Kan det förbättra engagemanget och skapa effektivare 

möten? 

10. Skulle produktinformation från leverantören om material i en 3D-modell såsom kritisk Rf-nivå, 

upplag, montage anvisning, renlighet, klassificering av avfall etc. vara till nytta för 

arbetsberedningar/dina arbetsuppgifter? 

11. Om en projektör skulle uppge viktiga faktorer i en byggnadsdel som skulle framgå i en 3D-modell, 

Skulle detta underlätta för dig?                                                                                     (Ligga till grund för 

till exempel arbetsberedning och arbete) 

12. Skulle information om vilka hjälpmaterial som infästningselement, olja, tätningar etc. som behövs 

för arbetsmomentet vara till nytta för arbetsberedning/dina arbetsuppgifter?  

13. Om det i en 3D-modell framgick kontrollpunkter, det vill säga vilka krav som finns på den färdiga 

produkten, skulle det då upplevas enklare att förstå kraven? 

14. Om det i en 3D-modell framgick kontrollpunkter från AMA, skulle det då upplevas enklare att förstå 

kraven? 

15. Om det i en 3D-modell framgick kontrollpunkter för arbetsmiljö, miljö och övriga risker, skulle då 
uppmärksamheten för säkerhet blir större? 

  



Bilaga 3: Intervjufrågor kommersiellt administrativ produktionschef 

Allmänna frågor 

1. Hur länge har du jobbat inom branschen? 
1. Hur länge har du jobbat på Skanska? 
2. Är du anställd på Skanska UK? 
3. Hur har din utveckling sett ut inom Skanska? 
4. Vad har du för arbetsuppgifter i din tjänst som faschef? 

 
BIM 

 
1. Har du tidigare erfarenhet av någon typ av 3D-modell eller BIM i produktionen? 

Om ja: Hur användes den då? 

   Har du varit med och använt BIM i andra länder än Sverige?     

2. Hur används BIM i det här projektet?  

3. Är det några BIM-verktyg som har varit användbara för dig i din tjänsteroll som faschef?  

4. Vad anser du BIM är? En metod eller teknik? 

5. Hur upplever du att Skanska satsar på virtuellt byggande?  

Motiverar Skanska dig att använda BIM i din tjänst?  

Får ni för hjälp/stöd? 

6. Vilka BIM-verktyg anser du är mest intressant eller värdefullast för användning i 
produktionsskedet? 

7. Vilken typ av information är enligt dig relevant/viktig att ha i modellen för att du skall dra nytta av 
BIM maximalt i din tjänsteroll?  

8. Vilka förbättringar föreslår du för att kunna anpassa en 3D-modell till produktion? (etablering av 
virtuellt byggande inom produktionen) 

9. Hur tror du att det virtuella byggande för produktionssidan ser ut om 10 år i produktionen? 
10. Om det skulle framgå risker gällande arbetsmiljö och miljö i en BIM-modell, skulle 

uppmärksamheten kring dessa risker då ökas? 
11. Hur tror du att kvalitetssäkring kan bli bättre genom användning/implementering av BIM? 
12. Om projektörerna skulle skriva ner sina krav för en byggnadsdel som skulle vara integrerat med en 

BIM-modell skulle detta då skapa bättre förutsättningar för kvalitén på ett färdigt arbetsmoment? 

13. Används 5D i detta projekt (fas 6)? 
Om ja: För och nackdelar med användandet? 
Är BIM ett verktyg för att uppdatera kalkyler?  

14. Finns det en á - prislista i BIM? 
Skulle en á - prislista tillsammans med en mängdförteckning skapa fördelar i din arbetsroll?  

15. Skapar en BIM-modell bättre förutsättningar för dig att upprätta en kostnadsbudget? 
16. Har du använt en mängdförteckningslista från BIM i fas 6? 

Om ja: Har den varit bra? 

Om nej: Vad saknas för att du ska använda dig av en mängdförteckningslista från BIM? 

17. Skulle en BIM-modell hjälpa dig med avstämningsprognoser? 

Vad finns det för för- och nackdelar?  

  



Arbetsberedning 

 
1. Använder ni BIM i arbetsberedningar? 

Om nej: Varför inte? 
Finns det möjlighet för er att använda BIM i arbetsberedningar? 
Vad anser du saknas i en BIM-modell för att kunna använda det i en arbetsberedning? 

2. Tror du att byggproduktionen är mogen för en implementering av BIM? 

3. Hur mycket får hantverkarna ta del av en BIM-modell? 

4. Skulle BIM i arbetsberedningar vara en potentiell utveckling av verksamheten? 

5. Skulle BIM skapa mer engagerade medarbetare? 

6. Hur påverkar BIM lönsamheten på Fas 6? 

7. Skulle BIM kunna underlätta kunskapsöverföring mellan projektörer och hantverkare? 
 

  



Bilaga 4: Intervjufrågor kommersiell logistikchef 

Allmänna frågor 

1. Hur länge har du jobbat inom branschen? 
2. Hur länge har du jobbat på Skanska? 
3. Är du anställd på Skanska Storbritannien? 
4. Hur har din utveckling sett ut inom Skanska? 
5. Vad har du för arbetsuppgifter i din tjänst som kommersiell logistikchef? 

 

BIM 

 
1. Har du tidigare erfarenhet av någon typ av 3D-modell eller BIM i produktionen? 

Om ja: Hur användes den då? 

   Har du varit med och använt BIM i andra länder än Sverige? . 

2. Hur används BIM i det här projektet?  

3. Är det några BIM-verktyg som har varit användbara för dig i din tjänsteroll som kommersiell 
logistikchef?  

4. Vad anser du BIM är? En metod eller teknik? 
5. Hur upplever du att Skanska satsar på virtuellt byggande?  

Motiverar Skanska dig att använda BIM i din tjänst?  
Får ni för hjälp/stöd? 

6. Vilka BIM-verktyg anser du är mest intressant eller värdefullast för användning i 
produktionsskedet? 

7. Vilken typ av information är enligt dig relevant/viktig att ha i modellen för att du skall dra nytta av 
BIM maximalt i din tjänsteroll?  

8. Vilka förbättringar föreslår du för att kunna anpassa en 3D-modell till produktion? (etablering av 
virtuellt byggande inom produktionen) 

9. Används 4D på det här projektet?  
Vad ser du för fördelar med att använda 4D? (integreras tidsplan med en 3D-modell) 

10. Hur tror du att det virtuella byggande för produktionssidan ser ut om 10 år i produktionen? 
11.  Ser du några fördelar med användande av BIM ur ett logistiskt perspektiv? 

Vilka? Varför? 
12. Hur upplever du att ritningsläsning har förändrats hos arbetsledare och hantverkare? 

 Eller använder ni i första hand fortfarande 2D-ritningar? 

 Hur tror du att ritningsläsningen kommer att förändras om ni skulle använda BIM? 
13. Skulle information i en BIM-modell öka miljömedvetenheten? 
14. Hur minimeras ”krockar” med andra aktiviteter? 
15. Om det skulle framgå risker gällande arbetsmiljö och miljö i en BIM-modell, skulle 

uppmärksamheten kring dessa risker då ökas? 
16. Hur fungerar samarbetet med Karolinaska sjukhuset angående leveranser? 

               Hur ser er kontakt ut med Karolinska sjukhuset? Är det en daglig kontakt? 
17. Hur bra koll har ni på leveranserna? 

18. Försvinner material genom att hantverkarna tar från fel ställe ect med tanke på att arbetsplatsen är 

så stor? 

19. Är det lönsamt att använda BIM för logistik? Vad sparar ni? 

20. Hur kan BIM förbättras med hänseende på logistik? 

 

21. Är inköpsplanen kopplad till BIM? 

Vad innehåller inköpsplanen? 

22. Vad anser du är syftet med en inköpsplanering? 



23. Underlättar BIM planeringen av inköpsarbeten? 

24. Underlättar BIM leveransplaneringen? 

25. Underlättar materialhanteringen på arbetsplatsen med hjälp av BIM? 

26. Skulle det underlätta om det fanns information om produkter där materialhantering och 

materialförvaring i en BIM-modell? 

27. Skulle det underlätta att säkerställa inköp till rätt pris om produktionskalkylen skulle vara kopplad 

till till exempel material eller en byggnadsdel? 

 

  



Bilaga 5: Intervjufrågor MEP-koordinator 

Allmänna frågor 

1. Hur länge har du jobbat inom branschen? 
2. Hur länge har du jobbat på Skanska? 
3. Är du anställd på Skanska Storbritannien? 
4. Hur har din utveckling sett ut inom Skanska? 
5. Vad har du för arbetsuppgifter i din tjänst som MEP-koordinator? 

 

BIM 

 
1. Har du tidigare erfarenhet av någon typ av 3D-modell eller BIM i produktionen? 

Om ja: Hur användes den då? 

   Har du varit med och använt BIM i andra länder än Sverige?     

2. Hur används BIM i det här projektet?  

3. Är det några BIM-verktyg som har varit användbara för dig i din tjänsteroll som produktionschef?  

4. Vad anser du BIM är? En metod eller teknik? 
5. Hur upplever du att Skanska satsar på virtuellt byggande?  

Motiverar Skanska dig att använda BIM i din tjänst?  

Får ni för hjälp/stöd? 

6. Vilka BIM-verktyg anser du är mest intressant eller värdefullast för användning i 
produktionsskedet? 

7. Vilken typ av information är enligt dig relevant/viktig att ha i modellen för att du skall dra nytta av 
BIM maximalt i din tjänsteroll?  

8. Vilka förbättringar föreslår du för att kunna anpassa en 3D-modell till produktion?  

(etablering av virtuellt byggande inom produktionen) 

9. Hur tror du att det virtuella byggande för produktionssidan ser ut om 10 år i produktionen? 

10.  Ser du några fördelar med användande av BIM ur ett logistiskt perspektiv? 
Vilka? Varför? 

11. Skulle information i en BIM-modell öka miljömedvetenheten? 
12. Hur minimeras ”krockar” med andra aktiviteter? 
13. Upplever du att produktionsledare och produktionschefer är nöjda med installationsritningarna? 
14. Finns det någon informationsparameter som de i produktionen efterfrågar i modellen? 
15. Vad tror du skulle underlätta läsningen och förståelsen för ritningarna? 
16. Är användandet av MEP lönsamt? Vad sparar ni? (pengar, tid?) 
17. Hur har utvecklingen gällande installationer från 2D till 3D? 
18. Tror du att implementeringen av BIM i produktionen är en fördel? 
19. Ökar kommunikationen mellan projektör och entreprenören genom implementering av BIM i 

produktionen? 
20. Länkar du vanligtvis produktinformation till modellen i MEP? 

  



Bilaga 6: Intervjufrågor planeringsingenjör 

Allmänna frågor 

1. Hur länge har du jobbat inom branschen? 
2. Hur länge har du jobbat på Skanska? 
3. Är du anställd på Skanska UK? 
4. Hur har din utveckling sett ut inom Skanska? 
5. Vad har du för arbetsuppgifter i din tjänst som planeringsingenjör? 

 

BIM 

 
1. Har du tidigare erfarenhet av någon typ av 3D-modell eller BIM i produktionen? 

Om ja: Hur användes den då? 

   Har du varit med och använt BIM i andra länder än Sverige? 

2. Hur används BIM i det här projektet?  

3. Är det några BIM-verktyg som har varit användbara för dig i din tjänsteroll som 
planerare/planeringsingenjör?  

4. Vad anser du BIM är? En metod eller teknik? 
5. Hur upplever du att Skanska satsar på virtuellt byggande?  

Motiverar Skanska dig att använda BIM i din tjänst?  

Får ni för hjälp/stöd? 

6. Vilka BIM-verktyg anser du är mest intressant eller värdefullast för användning i 
produktionsskedet? 

7. Vilken typ av information är enligt dig relevant/viktig att ha i modellen för att du skall dra nytta av 
BIM maximalt i din tjänsteroll?  

8. Vilka förbättringar föreslår du för att kunna anpassa en 3D-modell till produktion? (etablering av 

virtuellt byggande inom produktionen) 

9. Används 4D på det här projektet?  

10. Om nej: har du varit med i ett tidigare projekt som använt 4D? 

Vad ser du för fördelar med att använda 4D? (integreras tidsplan med en 3D-modell) 

11. Hur tror du att det virtuella byggande för produktionssidan ser ut om 10 år i produktionen? 

12.  Ser du några fördelar eller nackdelar med användande av BIM ur ett logistiskt perspektiv? 
Vilka? Varför? 

13. Om det skulle framgå risker gällande arbetsmiljö och miljö i en BIM-modell, skulle 
uppmärksamheten kring dessa risker då ökas? 
Skulle detta underlätta för dig i ditt arbete? 

14. Används 5D I detta projekt (fas 6)? 
Om ja: För och nackdelar med användandet? 
Är BIM ett verktyg för att uppdatera kalkyler?  

15. Hur planerar du dina materialinköp? 
16. Läggs inköpsplanen in i BIM-modellen eller upprättas planen i ett separat dokument? 

17. Vad har du för strategi när du gör materialinköp? 

18. Vad ska en inköpsplan innehålla? 

19. Gör du någon form av tidsplanering? 

Om ja: Gör du den i BIM? 

20. Vilka kvalitetsaktiviteter redovisas i kvalitetsplanen? 

21. Finns detta angivet i BIM..?  



 Vilka dokumenterade projektgenomgångar som ska göras före byggstart, under byggtiden 

och efter byggstarten? 

 Hur inköpen ska planeras och genomföras? 

 Vilka kvalitets- och miljökontroller som ska göras? 

22. Skulle dessa vara bra att ha med i BIM? (integrerat med en virtuell bild) 
23. Jobbar du med miljöstyrning? 

Om ja: Vid planering av den tillfälliga fabriken (arbetsplatsen), beaktas då: 

Hur miljön påverkas? (mark, energianvändning, avgaser, buller, bodetablering) 

Organisation av källsortering och sophämtning? 

Planering av hur inköpen ska genomföras (miljögranskning av byggmaterial, miljökrav på 

leverantörer, omhändertagande av restprodukter, utvärdering av leverantörer) 

Planering av miljökänsliga arbeten till exempel ombyggnad och rivning 

Under pågående arbetsplatsmöten, behandlas miljön som en särskild punkt? 

24. Tror du att produktionsplanering underlättas med hjälp av en BIM-modell? (visuellt byggande) 

25. Tror du att veckoplanering underlättas av att utföras med hjälp av en BIM-modell? 

26. Skulle BIM kunna överföra tidigare erfarenheter från tidigare projekt till exempel arbetsmetoder 

och val av hjälpmedel? 

27. Hjälper BIM dig att öka uppmärksamheten och se på helheten inför till exempel metodval?  

28. Hjälper BIM dig att beakta den totala kostnadsutfallet och resurshanteringen? 

Om ja: Vilka informationsparametrar behövs för att beakta detta? 

Om nej: Vilka informationsparametrar skulle behövs för att kunna beakta detta? 
29. Om leverantörer skulle uppge leveranstider på material eller resurser i BIM som en parameter, 

skulle det underlätta ditt jobb då? 

Arbetsberedning 

 
1. Använder ni BIM i arbetsberedningar? 

Om nej: Varför inte? 
Finns det möjlighet för er att använda BIM i arbetsberedningar? 
Vad anser du saknas i en BIM-modell för att kunna använda det i en arbetsberedning? 

2. Tror du att byggproduktionen är mogen för en implementering av BIM? 

3. Hur mycket får hantverkarna ta del av en BIM-modell? 

4. Skulle BIM i arbetsberedningar vara en potentiell utveckling av verksamheten? 
5. Skulle BIM skapa mer engagerade medarbetare? 
6. Hur påverkar BIM lönsamheten på Fas 6? 
7. Skulle BIM kunna underlätta kunskapsöverföring mellan projektörer och hantverkare? 

  



Bilaga 7: Intervjufrågor produktionschef 

Allmänna frågor  

1. Hur länge har du jobbat inom branschen? 

2. Hur länge har du jobbat på Skanska? 
3. Är du anställd på Skanska Storbritannien? 

4. Hur har din utveckling sett ut inom Skanska? 

5. Vad har du för arbetsuppgifter i din tjänst som Planeringsingenjör? 

 

BIM 

 
1. Har du tidigare erfarenhet av någon typ av 3D-modell eller BIM i produktionen? 

Om ja: Hur användes den då? 

   Har du varit med och använt BIM i andra länder än Sverige?     

2. Hur används BIM i det här projektet?  

3. Är det några BIM-verktyg som har varit användbara för dig i din tjänsteroll som produktionschef?  

4. Vad anser du BIM är? En metod eller teknik? 
5. Hur upplever du att Skanska satsar på virtuellt byggande?  

Motiverar Skanska dig att använda BIM i din tjänst?  

Får ni för hjälp/stöd? 

6. Vilka BIM-verktyg anser du är mest intressant eller värdefullast för användning i 
produktionsskedet? 

7. Vilken typ av information är enligt dig relevant/viktig att ha i modellen för att du skall dra nytta av 
BIM maximalt i din tjänsteroll?  

8. Vilka förbättringar föreslår du för att kunna anpassa en 3D-modell till produktion? (etablering av 
virtuellt byggande inom produktionen) 

9. Används 4D på det här projektet?  
Vad ser du för fördelar med att använda 4D? (integreras tidsplan med en 3D-modell) 

10. Hur tror du att det virtuella byggande för produktionssidan ser ut om 10 år i produktionen? 
11.  Ser du några fördelar med användande av BIM ur ett logistiskt perspektiv? 

Vilka? Varför? 
12. Skapar det virtuella byggandet ett annat synsätt på bemanning, dvs se rätt man på rätt plats och 

rätt tidpunkt? 
13. Hur upplever du att ritningsläsning har förändrats hos arbetsledare och hantverkare? 

 Eller använder ni i första hand fortfarande 2D-ritningar? 

 Hur tror du att ritningsläsningen kommer att förändras om ni skulle använda BIM? 
14. Skulle en BIM-modell öka delaktigheten hos hantverkarna? 
15. Arbetar ni med visuell tidsplanering? 

Om ja: Vad anser du är för och nackdelar? 
16. Skulle information i en BIM-modell öka miljömedvetenheten? 

  



Arbetsberedning 

 
1. Använder ni BIM i arbetsberedningar? 

Om nej: Varför inte? 
Finns det möjlighet för er att använda BIM i arbetsberedningar? 
Vad anser du saknas i en BIM-modell för att kunna använda det i en arbetsberedning? 

2. Hur aktiva/engagerade är dina arbetskollegor i en arbetsberedning? 
Förstår alla kraven/delmomenten i ett arbetsmoment? 

3. Håller du i arbetsberedningar? 
Hur förbereder du dig inför att du ska hålla i en arbetsberedning? 

4. Hur långt i förväg görs en arbetsberedning (tillsammans med lagbas, yrkesarbetare och 
skyddsombud)? 

5. Hur arbetsbereds samordningen med andra hantverkare och underentreprenörer på 
arbetsplatsen? 
Hur minimeras ”krockar” med andra aktiviteter? 

6. Vem utför egenkontrollerna? 
Vem avgör vad som skall kontrolleras? 

7. Används BIM vid utföring av egenkontroller? 
Om nej: Kan till exempel en Surfplatta förbättra/förenkla egenkontrollerna? 

8. Diskuterar ni hur det färdiga arbetet på en byggdel ska överlämnas till nästa aktivitet? 
Skulle dessa krav förmedlas på ett tydligare sätt genom att använda en 3D-modell? 

9. Diskuterar ni leveranser, mottagning och materialhantering på arbetsberedningar? 
10. Diskuterar ni hantering av restprodukter på arbetsberedningen?  
11. När och hur sker en uppföljning av arbetsberedning? 
12. Hur jämförs förbrukade timmar i förhållande till planerade timmar? 

Blir detta en avvikelse som dokumenteras på något sätt? 
Skulle det vara enklare om persontimmar fanns som en informationsparameter i en BIM-modell? 

13. Skulle produktinformation om materialet till exempel RF-nivå, upplag, montageanvisning, renlighet, 
klassificering av avfall osv. skulle finnas från leverantören, skulle detta vara till nytta för 
arbetsberedningen eller i dina arbetsuppgifter? 

14. Skulle information om vilka hjälpmaterial som behövs vid ett visst arbetsmoment som till exempel 
infästningselement, olja, tätningar etc., skulle detta vara till nytta för arbetsberedningen eller i dina 
arbetsuppgifter? 

15. Skulle det förenkla för dig om en konstruktör, installatör, geotekniker uppger sina krav integrerat i 
BIM-modellen? 

16. Om det skulle framgå risker gällande arbetsmiljö och miljö i en BIM-modell, skulle 
uppmärksamheten kring dessa risker då ökas? 

  



Bilaga 8: Intervjufrågor produktionsledare  

Allmänna frågor 

1. Hur länge har du jobbat inom branschen? 

2. Hur länge har du jobbat på Skanska? 

3. Hur har din utveckling sett ut inom Skanska? 

4. Vad har du för arbetsuppgifter i din tjänst som arbetsledare? 
 

BIM 

 
1. Har du tidigare erfarenhet av någon typ av 3D-modell eller BIM i produktionen? 

Om ja: Hur användes den då? 

   Har du varit med och använt BIM i andra länder än Sverige?        

2. Hur används BIM i det här projektet?  

3. Är det några BIM-verktyg som har varit användbara för dig i din tjänsteroll som arbetsledare?  

4. Vad anser du BIM är? En metod eller teknik? 
5. Hur upplever du att Skanska satsar på virtuellt byggande?  

Motiverar Skanska dig att använda BIM i din tjänst?  
Får ni för hjälp/stöd? 

6. Vilka BIM-verktyg anser du är mest intressant eller värdefullast för användning i 
produktionsskedet? 

7. Vilken typ av information är enligt dig relevant/viktig att ha i modellen för att du skall dra nytta av 
BIM maximalt i din tjänsteroll?  

8. Vilka förbättringar föreslår du för att kunna anpassa en 3D-modell till produktion? (etablering av 
virtuellt byggande inom produktionen) 

9. Används 4D på det här projektet?  
Vad ser du för fördelar med att använda 4D? (integreras tidsplan med en 3D-modell) 

10. Hur tror du att det virtuella byggande för produktionssidan ser ut om 10 år i produktionen? 
11.  Ser du några fördelar med användande av BIM ur ett logistiskt perspektiv? 

Vilka? Varför? 
12. Skapar det virtuella byggandet ett annat synsätt på bemanning, dvs se rätt man på rätt plats och 

rätt tidpunkt? 
13. Hur upplever du att ritningsläsning har förändrats hos arbetsledare och hantverkare? 

 Eller använder ni i första hand fortfarande 2D-ritningar? 

 Hur tror du att ritningsläsningen kommer att förändras om ni skulle använda BIM? 
14. Skulle en BIM-modell öka delaktigheten hos hantverkarna? 
15. Arbetar ni med visuell tidsplanering? 

Om ja: Vad anser du är för och nackdelar? 
16. Skulle information i en BIM-modell öka miljömedvetenheten? 

  



Arbetsberedningar 

 
1. Använder ni BIM i arbetsberedningar? 

Om nej: Varför inte? 
Finns det möjlighet för er att använda BIM i arbetsberedningar? 
Vad anser du saknas i en BIM-modell för att kunna använda det i en arbetsberedning? 

2. Hur aktiva/engagerade är dina arbetskollegor i en arbetsberedning? 
Förstår alla kraven/delmomenten i ett arbetsmoment? 

3. Håller du i arbetsberedningar? 
Hur förbereder du dig inför att du ska hålla i en arbetsberedning? 

4. Hur långt i förväg görs en arbetsberedning (tillsammans med lagbas, yrkesarbetare och 
skyddsombud)? 

5. Vad är din inställning till att ha en mall för arbetsberedning?  
6. Hur utför du en riskinventering? 

7. Vad upplever du att hantverkarna förväntar sig av en arbetsberedning? 

8. Används tidigare dokumentation (arbetsberedning) på tidigare arbetsmoment (genomförandet) 

från andra projekt som visualisering? Visualiseras någonting med perspektiv på 

arbetsberedningarna? (visuell arbetsplanering) 

9. Vem avgör vad som ska egenkontrolleras? Vem utför egenkontrollerna? Klargörs vad som ska 

egenkontrolleras med yrkesarbetarna? 

10. Tror du att BIM kan förbättra/göra det enklare att utföra egenkontrollerna? (Surfplatta) 

11. Diskuteras skydd av det färdiga arbetet? Hur tar ni fram information om vad som behöver skyddas? 

(kvalitetssäkring) 

12. Om det i en 3D-modell framgick kontrollpunkter, det vill säga vilka krav som finns på den färdiga 

produkten, skulle det då upplevas enklare att förstå kraven? 

13. Om det i en 3D-modell framgick kontrollpunkter från AMA, skulle det då upplevas enklare att förstå 

kraven? Vilken information skall en mängdlista innehålla, för att du skall dra nytta av den? Hur 

måste mängningsverktyget fungera? Kan en projektör rita en hel byggnadsdel, eller måste 

byggnaden sektioneras upp i BIM för att ni skall dra nytta av BIM? 

14. Hur hanteras utbildningskrav? (behörighet, särskild utbildning och auktorisation till exempel heta 

arbeten) Vart vänder du dig om du känner dig osäker på utbildningskrav för ett visst moment? 

15. Hur bedömer du antalet yrkesarbetare från en 2D-ritning, är det enkelt att uppfatta? 
16. Hur arbetsbereds samordningen med andra hantverkare och underentreprenörer på 

arbetsplatsen? 
Hur minimeras ”krockar” med andra aktiviteter? 

17. Vem utför egenkontrollerna? 
Vem avgör vad som skall kontrolleras? 

18. Används BIM vid utföring av egenkontroller? 
Om nej: Kan till exempel en Surfplatta förbättra/förenkla egenkontrollerna? 

19. Diskuterar ni hur det färdiga arbetet på en byggdel ska överlämnas till nästa aktivitet? 
Skulle dessa krav förmedlas på ett tydligare sätt genom att använda en 3D-modell? 

20. Diskuterar ni leveranser, mottagning och materialhantering på arbetsberedningar? 
21. Diskuterar ni hantering av restprodukter på arbetsberedningen? 
22. När och hur sker en uppföljning av arbetsberedning? 
23. Hur jämförs förbrukade timmar i förhållande till planerade timmar? 

Blir detta en avvikelse som dokumenteras på något sätt? 
Skulle det vara enklare om persontimmar fanns som en informationsparameter i en BIM-modell? 

24. Skulle produktinformation om materialet till exempel RF-nivå, upplag, montageanvisning, renlighet, 
klassificering av avfall osv. skulle finnas från leverantören, skulle detta vara till nytta för 
arbetsberedningen eller i dina arbetsuppgifter? 



25. Skulle information om vilka hjälpmaterial som behövs vid ett visst arbetsmoment som till exempel 
infästningselement, olja, tätningar etc., skulle detta vara till nytta för arbetsberedningen eller i dina 
arbetsuppgifter? 

26. Skulle det förenkla för dig om en konstruktör, installatör, geotekniker uppger sina krav integrerat i 
BIM-modellen? 

27. Om det skulle framgå risker gällande arbetsmiljö och miljö i en BIM-modell, skulle 
uppmärksamheten kring dessa risker då ökas? 

   

 

 

 


