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Sammanfattning 
Utvecklingen inom byggbranschen går i en riktning mot mer komplicerade konstruktioner och 

installationer. För att bibehålla en konkurrenskraftig position på marknaden efterfrågas nu 

bättre planeringsunderlag som kan öka produktiviteten, kvaliteten och säkerheten inom 

byggprojekt. Utvecklingmöjligheter finns inom planering, där en är att inkludera en fjärde 

dimension, tiden. 4D-planering är ett arbetssätt som innebär att en 3D-modell kopplas 

samman med en produktionstidplan.  

Syftet med examensarbetet är att kartlägga förutsättningar för tillämpning av 4D-planering i 

produktionsskedet. Syftet är även att undersöka och kunskapsåterföra 4D-planering till ett 

byggföretag i Sverige. En enkätundersökning har skickats ut till projektverksamma 

medarbetare aktiva i Stockholmsområdet för att redogöra för i vilken omfattning 4D-planering 

tidigare har använts. Personliga intervjuer har även genomförts med medarbetare från hela 

Sverige, som innehar erfarenhet och kunskap inom 4D-planering.  Intervjuerna har utgjort 

underlag för framtagandet av vilka förutsättningar som är nödvändiga för att tillämpa 4D-

planering.  

I enkätundersökningen deltog 112 respondenter, där 59,8 % tidigare hört talas om 4D-

planering. Av de 112 respondenter hade tretton personer också deltagit i projekt där 4D-

planering tillämpats. 89,3 % av samtliga respondenter uppvisade ett intresse för en ökad 

användning av 4D-planering inom byggproduktion. Det har framkommit via de personliga 

intervjuerna att totalentreprenad är den lämpligaste upphandlingsformen för tillämpning av 

4D-planering. Utöver det anser respondenterna att storlek, komplexitet och programvara 

påverkar tillämpningen av 4D-planering.  

Slutsatsen är att 4D-planering idag används i en liten omfattning. De viktigaste 

förutsättningarna för att tillämpa 4D-planering är en för ändamålet korrekt utformad 3D-

modell, produktionstidplan och ett lämpligt 4D-simuleringsprogram. Dessutom är det 

nödvändigt att tidigt i projektprocessen ta beslut om att 4D-planeringen ska tillämpas och till 

vilken utsträckning. Det är även avgörande att ha en väl fungerande kommunikation mellan 

projektörer och entreprenörer. Rekommendation till företaget är att inleda en tillämpning av 

4D-planering med långsiktiga mål.  

 

Nyckelord: 4D-planering, 4D-simulering, planeringsmetod, produktivitet. 
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Abstract 
The development in the construction industry is continuously progressing towards more 

complex buildings and installations. In order to retain a competitive market position careful 

planning is required since it can increase productivity, quality and worker safety in 

construction projects. 4D-planning is a method of planning a construction project which 

means that a 3D-model and a production schedule are interconnected.  

The main purpose of this study is to investigate information on 4D-planning and to identify 

the conditions that need to be fulfilled to effectively use 4D-planning in construction. A 

second purpose has been to collect information regarding the knowledge and experience in 

using 4D-planning possessed by employees at a company in Sweden. A survey has been sent 

out to employees located in Stockholm, Sweden, to investigate the scope in which 4D-planing 

has previously been used. Personal interviews have also been made with employees whom 

possess experience and knowledge of 4D-planning, located in different places of Sweden. 

These persons form the basis for identifying the conditions required to use 4D-planning in 

construction projects. 

There were 112 participants in the survey of whom 59,8% had previously heard of 

4D-planning. A number of 13 participants had also participated in projects where 4D-planning 

had been used. A total of 89,3% of the participants in the survey answered that they have an 

interest in further progress in the area of 4D-planning. Answers have also given some insight 

into how 4D-planning has been applied and how well it has worked. The personal interviews 

have demonstrated how factors such as contract form, type of computer planning software, 

size and complexity of the construction project all affect the execution of 4D-planning. 

The three main conditions which affect the use of 4D-planning is the shape and design of the 

3D-model, the production time schedule and the 4D-simulation program used. Moreover, it is 

necessary to make an early decision whether to and to what extent 4D-planning is to be used. 

The communication between consultant and entrepreneur are also of great importance for the 

implementation of 4D-planning. The survey showed that the employees at the studied 

company has only used 4D-planning in a small scope. They are however, interested in an 

increased use of 4D-planning but emphasize the importance of guidelines and clear 

applications for its usage. Implementation of 4D-planning is deemed viable for the company 

with the recommendation to start the process immediately by establishing long-term goals.  

Keywords: 4D-planning, 4D-simulation, planning methods, productivity. 
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Förord 
Detta examensarbete utgör en avslutande del av vår högskoleutbildning Byggteknik och 

design på KTH i Haninge. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och har utförts under 

tio veckor våren 2015. Studierna om 4D-planering i byggprojekt har gjorts i samarbete med 

ett byggföretag i Sverige. 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare på företaget för dennes 

engagemang och vägledning genom hela arbetsprocessen. Vi vill också framföra ett tack till 

vår akademiska handledare från KTH, Thomas Johansson som har hjälpt oss att orientera 

studierna i rätt riktning och bidragit med konstruktiv kritik.  

Vidare vill vi utbringa ett stort tack till alla personer som delat med sig av erfarenheter och 

åsikter i genomförda intervjuer som har varit till stor hjälp för studierna. Slutligen vill vi 

också frambringa ett tack till alla 112 respondenter som valt att medverka i vår 

enkätundersökning och som tillfört examensarbetets viktiga resultat.  

 

KTH, Haninge juni 2015 

Linda Karlsson & Eugenia Ringheim  
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Nomenklatur 

 

 

Ordförklaringar 

 

2D-ritning Ritning med två dimensioner. 

3D-modell Digital modell med tre dimensioner. 

4D-planering Planeringsmetod med fyra dimensioner. 

4D-simulering Metod för att efterlikna verkligheten i fyra dimensioner. 

Byggherre Någon som för egen räkning bygger, river eller utför markarbeten. 

Beställare Den som specificerar och beställer tjänster och varor. 

Visualisera Åskådliggöra något i bild. 

BIM Building Information Modeling. 

CPM Critical Path Method. 

CAD Copmputer Aided Design, Autodesk programvara. 

REVIT Autodesk programvara. 

APL-tid Arbetsplatstillskottstid. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Utvecklingen inom byggbranschen pekar mot mer komplicerade konstruktioner och 

installationer. Det innebär att planeringsarbetet får större betydelse för projektens 

produktivitet, kvalitet och säkerhet. Därför uppmärksammar företag i byggbranschen verktyg 

och arbetsmetoder som kan öka effektiviteten i ett byggprojekt och underlätta arbetet i 

byggproduktionen. Genom att visualisera en byggnads konstruktion ges en större förståelse, 

därför har 3D-modeller fått genombrott i byggbranschen. En 3D-modell ger fördelar i 

byggprocessens samtliga skeden och har uppvisat många tillämpningsområden. I dagsläget 

finns det möjligheter att planera utifrån en fjärde dimension som uppvisat stor potential.  

4D-planering innebär att en byggnads 3D-modell kopplas samman med en 

produktionstidplan. Det är ett arbetssätt som hjälper projektdeltagarna att på ett effektivt sätt 

visualisera, kommunicera samt analysera rumsliga och tidsmässiga aspekter. Detta kan både 

minska omarbetningar och förbättra produktiviteten. Tidigare fallstudier för 4D-planeringens 

tillämpning i byggproduktion har också påvisat en ökad säkerhet på arbetsplatsen genom att 

utrymmeskonflikter och arbetsplatsbegränsningar upptäckts i ett tidigt skede. 

För att möjliggöra en framtida implementering behöver förutsättningar för arbetssättet 

kartläggas. I dagsläget har 4D-planering utnyttjas i projekteringsskedet och vid 

marknadsföring för flera projekt, men få har tagit med verktyget till produktion. Företaget 

som undersökts vill ständigt utvecklas och ser stora möjligheter med en större integrering av 

4D-planering i produktionen.  

1.2 Syfte, mål och frågeställning 

Huvudsyftet med examensarbetet är att kartlägga förutsättningar för tillämpning av 4D-

planering i produktionsskedet. Syftet är även att undersöka och kunskapsåterföra 4D-

planering till ett byggföretag i Sverige. 

Målet är att ge författarna en djupare förståelse i vad som krävs för att tillämpa 4D-planering i 

byggproduktionen och att studien ska bidra till en ökad produktivitet genom användning av 

4D-planering. 

Frågeställningar:  

 

1. I vilken omfattning används 4D-planering inom företaget?  

 

2. Vilka förutsättningar är nödvändiga för att tillämpa 4D-planering i byggproduktion? 
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1.3 Avgränsning 

Undersökningen har genomförts hos ett byggföretag i Sverige. Kunskapsåterföring har 

genomförts hos projektverksamma medarbetare aktiva i Stockholmsområdet och kartläggning 

av förutsättningarna för tillämpning av 4D-planering har genomförts hos medarbetare i hela 

Sverige. Enkätundersökningen har riktats till 210 projektverksamma medarbetare med 

yrkesrollerna projektchefer, platschefer och planerare. Studierna omfattar inga ingående 

utredningar i programvaror eller kostnadsberäkningar kring 4D-planering.  

1.4 Metod 

För att redogöra för vilken kompetens och erfarenhet medarbetare hos företaget besitter samt 

kartlägga vilka förutsättningar som krävs för att tillämpa 4D-planering i ett byggprojekt har en 

kvantitativ och en kvalitativ undersökning utföras.  

1.4.1 Litteraturstudier 

Under projektets gång har kunskap inhämtas från litteraturstudier som gjorts inom 

byggprocessen, upphandlingsformer och produktionstider. Information i form av artiklar och 

andra dokument kopplade till kvalitet och 4D-planering har hämtas från webben.   

1.4.2 Projektets kvantitativa och kvalitativa undersökning 

Den kvantitativa undersökningen bestod av en enkätundersökning som skickats ut via mejl till 

210 projektverksamma medarbetare inom företaget. All kontakt med respondenterna har varit 

neutral, formell och selektiv. Enkäten innehöll strukturerade frågeställningar som låg till 

grund för att redogöra för: 

 Om, när och var 4D-planering används.  

 I vilken utsträckning och inom vilka användningsområden 4D-planering tillämpas.  

 Om det finns kunskap och intresse att använda 4D-planering hos företagets 

medarbetare. 

 

Den kvalitativa undersökningen består av personliga intervjuer med medarbetare på företaget 

placerade runt om i hela Sverige som arbetat/arbetar med 3D-modeller och/eller 4D-

planering. Resultaten är subjektiva där intervjuerna ligger till grund för att redogöra för;  

 Hur upphandlingsform påverkar arbetet med 4D-planering.  

 Hur storlek och komplexitet på ett byggprojekt påverkar användningen av 4D-

planering. 

 Vilka omständigheter som kan försvåra arbetet med 4D-planering i ett byggprojekt.  

 Vilken kompetens det krävs för att möjliggöra användningen av 4D-planering. 

 Om det finns arbetsmoment som är mer lämpliga än andra att använda 4D-planering i. 

 Hur projektörer och entreprenörer kan underlätta för varandra i framtagandet av 

underlag för 4D-planering.  
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1.4.3 Styrkor och svagheter med valda metoder 

Kvalitativa studier i form av enkätundersökningar har styrkan att det är ett enkelt sätt att 

samla in mycket fakta under kort tid. Antalet svarande respondenter ligger till grund för 

resultatet där säkerheten i svaren ökar desto fler respondenter som svarar. Det är att beakta att 

respondenter är känsliga för enkäters storlek och omfattning och då är det viktigt att ta hänsyn 

till svårighetsgrad och antal frågor som respondenten ställs inför. Med rätt storlek och 

omfattning på enkätundersökningen minskar bortfallet av respondenter. Respondenterna kan 

annars välja att helt bortse från enkätundersökningen eller välja att utesluta en eller fler frågor 

i enkätundersökningen. Reliabilitet av en enkätundersökning beror på svarsfrekvensen. 

Svarsfrekvensen bör ligga på minst 80 % för att vara pålitlig. Vid de fall då svarsfrekvensen 

är lägre än 70 % är reliabiliteten låg och undersökningen är opålitlig (1).  

 

Den kvantitativa undersökningen har många styrkor då det är en intervju mellan forskare och 

respondent vilket medför att bortfall av svar minskar och möjlighet för mer fullständiga svar 

ges. Eventuella missförstånd i frågeställningar elimineras och den medförda öppenheten 

bidrar till att forskaren kan ställa frågor som inte tänkts på innan (1).  

I en kvalitativ intervju är den största utmaningen replikerbarheten då den påverkar 

reliabiliteten. Hög replikerbarhet innebär att om samma fråga ställs vid två eller fler scenarion 

med en eller flera olika respondenter ska resultatet bli densamma. Det är därför viktigt att 

även i den kvalitativa undersökningen lägga stor vikt i hur frågorna ställs och skilja på fakta 

från åsikt (2).  
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Byggprocessen 

Byggprocessen (figur 3) kan kronologiskt indelas i följande skeden: programskedet, 

projekteringsskedet, produktionsskedet och förvaltningsskedet (3). 

 

 

I programskedet preciseras beställarens krav och önskemål på byggnadens utformning. Utöver 

det utförs även utredningar för att redogöra för vilka förutsättningar som ligger till grund för 

ett byggprojekt. I projekteringsskedet upprättas alla bygghandlingarna av projektörer och 

övriga konsulter. Bygghandlingarna ska följa krav, önskemål och underlag efter utredningar 

som tagits fram i tidigare skede. Upphandlingsformen styr vilken entreprenadform och 

ersättningsform som byggprojektet ska uppföras under. Kontraktsskrivning mellan 

entreprenör och byggherren sker innan eller efter projektering beroende på vilken 

entreprenadform som ska tillämpas. I produktionsskedet uppförs sedan byggnaden efter 

upprättade bygghandlingar av en entreprenör. I förvaltningskedet tas byggnaden till sist i bruk 

där också drift och underhåll tillkommer (4).  

2.2 Upphandlingsformer 

2.2.1 Generalentreprenad 

Generalentreprenad (figur 4) är en form av utförandentreprenad där byggentreprenören, den 

så kallade generalentreprenören, har ett utförandeansvar. Utförandeansvaret innebär att 

byggentreprenören uppför ett byggprojekt utefter färdiga bygghandlingar tillhandahållna av 

beställaren. Funktionsansvaret och ansvaret för utformning av bygghandlingar ligger hos 

projektören som beställaren slutit avtal med i projekteringsskedet (4)  

  

Figur 1, Byggprocessen, illustrerar de fyra skedena i ett byggprojekt. (Inspiration till bild 

tagen från Byggstyrning skriven av Révai E. (3)). 
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2.2.2 Totalentreprenad 

Totalentreprenad (figur 5) innebär att beställaren sluter avtal med i vanliga fall en 

byggentreprenör som har både funktions- och utförandeansvaret. Vid denna typ av 

upphandling görs lämpliga utredningar där beställaren utformar sina funktionskrav på 

byggprojektet vilka kan innefatta till exempel utformning av byggnaden, antal rum, 

materialanvändning, hållfasthet och ventilation. Byggentreprenören, den så kallade 

totalentreprenören, har till uppgift att upprätta byggprojektet utefter byggherrens önskemål 

och riktlinjer. Byggentreprenören har således ansvar för både projektering och produktion (4) 

 

Figur  2, Generalentreprenad, illustrerar organisation vid generalentreprenad. 

(Inspiration till bild tagen från Byggprocessen skriven av Nordstrand U. (4)). 

Figur 3, Totalentreprenad, illusterar organisation vid totalentreprenad. 

(Inspiration till bild tagen från Byggprocessen skriven av Nordstrand U. (4)). 
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2.2.3 Samverkan 

Samverkan är ett genomförandesätt där partnering och offentlig privat samverkan, OPS är två 

alternativ av former. Samverkan innebär att alla projektdeltagare samarbetar från start till slut 

och tillsammans utför byggprojekten gemensamma mål. ”I denna projektform betraktar man 

sig inte som motparter utan som att man har en gemensam uppgift att lösa”. Meningen med 

samverkan är att alla involverade parter ska hålla en öppen dialog, vilket ska medföra ett gott 

arbetsklimat, minskade risker för konflikter och en ökad felxibilitet i byggprojekten. Det 

ekonomiska egenintresset uppfylls genom att alla parter tillsammans åstadkommer 

gemensamma värden, vilket ger alla parter ekonomiska fördelar (5). 

2.3 Kvalitet  

En framgångsfaktor i byggbranschen är kvaliteten på ett byggprojekts utförande och material. 

Byggherren ställer ofta krav på kvaliteten i byggprojekt som framgår via tekniska 

beskrivningar och ritningar. Hos kontrakterade entreprenader finns kvalitetsarbetet beskrivet i 

en kvalitetsplan där entreprenören vanligen åtagit sig uppgiften att utföra egenkontroller på 

arbetet som sedan dokumenteras och rapporteras till beställaren (6). Det finns dessutom olika 

certifieringar inom byggbranschen som ger entreprenören vägledning för att uppnå en god 

kvalitet. Exempel på vanliga certifieringar är ISO 9001 och BF9K. Genom att följa deras 

riktlinjer för en god kvalitetsstyrning ökar tryggheten gentemot byggherre (7, 8).  

2.4 Produktionstider 

2.4.1 Generellt om produktionsplaner 

Innan och under produktion av ett byggprojekt upprättas olika typer av tidplaner till exempel 

produktionstidplaner, kontraktstidplaner, arbetsplaner, veckoplaner, detaljplaner, 

varvscheman och så vidare (byggstyrning). En god planering skapar förutsättningar för att ett 

byggprojekt ska fortlöpa i önskvärt tempo så att uppsatta milstolpar och datum för 

färdigställande av byggprojekt kan stämmas av. I produktionstidplanen sammanställs alla 

byggprojektets aktiviteter och underentreprenörernas aktiviteter i rätt följd och med angiven 

tidsåtgång för utförandet. Produktionstidplanen kan även ligga som underlag för 

leveransplaner och maskinbehov (4).  

Enligt (3) är ”produktionsplaneringens mål att skapa förutsättningar för bra 

produktionsresultat vid varje enskilt bygge”. I byggbranchen finns i huvudsak två typer av 

planeringstekniker, den traditionella planeringen och nätplanering. Den traditionella 

planeringen, Ganttschema är ett diagram som illusterar horisontella staplar så kallade 

aktiviteter i en tidsskala. Planen ger en överskådlig syn av arbetet med ett start- och slutdatum 

för alla aktiviteter. Dock framgår inga samband mellan aktiviteterna. Planen talar heller inte 

om varför aktiviteterna blivit placerade som de har och den kritiska linjen syns inte. Inför en 

revidering kan det eventuellt vara svårt att komma ihåg varför planen är upplagd som den. I 

nätplanering finns flera tillämpningssystem där ett benämns critical path method, CPM. I den 

typen av nätplanering skapas en förteckning över alla aktiviteter som ska ingå i byggprojektet 

samt en strukturplan där alla samband och beroenden mellan aktiviteterna identifierats. 

Aktiviteterna och hela projektet tidsberäknas för att sedan ritas upp i en nätplan med en 

tiddskala. Med hjälp av nätplanen görs en slutgiltig tid- och resursplanering. Genom att 

summera dagar och hitta snabbast väg till att projektet är klart skapar den kritiska linjen, där 

av namnet Critical path method, CPM (3).    
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2.4.2 Drifttid 

Produktionens totala omfattning i tid kallas för totaltid (figur 6), vilket innefattar effektiv och 

ineffektiv arbetstid. Den effektiva tiden kan ses som drifttid där både metodtid och 

arbetsplatstillskottstid, APL-tid ingår. Den ineffektiva tiden kallas för driftavbrott som 

innefattar all tid som överstiger 60 minuter. Driftavbrott identifieras som väntan på grund av 

hinder och/eller störningar. Metodtiden innefattar direkt produktivt arbete där till exempel 

mätningar, borrning och bärande av material på plats ingår. I APL-tiden inkluderas all tid för 

att planera arbetsmoment och ineffektiv tid i form av väntan, störningar och avbrott som 

uppgår till max 1 timme (3). 

 

2.5 Förseningar i byggprocessen 

I byggbranschen förekommer förseningar som kan skapa problem. Att överskrida beräknade 

tider kan bli kostsamt, ibland till och med olönsamt. För att arbeta förebyggande och undvika 

stora förseningar är det viktigt att känna till förseningarnas härkomst.  

Förseningar som beror på beställare eller projektörer kan uppstå på grund av ovetskap, 

pressade tidsramar, bristfällig kommunikation och otillräckliga utredningar. För att få en 

lyckad projektering med fullständiga bygghandlingar är kommunikation mellan projektörer 

och entreprenörer en viktig faktor. En god samordning ger också förutsättningar för att 

produktionen ska kunna arbeta utan störningar. Brist på tid och kommunikation kan leda till 

ofullständiga bygghandlingar vilket minskar entreprenörens förutsättningar för att skapa en 

realistisk produktiontidplan.  De ofullständiga bygghandlingarna ger utrymme för tolkning 

som i sin tur leder till missförstånd, byggfel och förseningar (9). 

2.5.1 Felkostnadsutredning 

I en studie från 1998 (figur 7) framgick det att 32 % av förseningarna kom från 

projekteringsskedet, där 6 % berodde på beställare och 26 % berodde på 

projekteringsledningen. Produktionsskedet stod för 62 %, där 14 % berodde på 

produktionsledningen, 13 % på utförande, 18 % på underentrepenörer och 17 % berodde på 

materialleveranser och maskiner (10). 

Figur  4, Byggarbetsplatsens tidsbegrepp, illustrerar totaltid och dess fördelningstider. 

(Inspiration till bild tagen från Byggstyrning skriven av Révai E. (3)). 
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Diagram 1, Felkostnadsutredning. Det vänstra diagrammet illustrerar procentuell fördelning av felkostnader 

mellan projekteringsskedet och produktionsskedet. Det högra diagrammet visar en ytterliggare procentuell 

uppdelning mellan skedenas felkostnader. (Inspiration till bild tagen från, The causes and costs of defects in 

construction: A study of seven building projects skriven av Josephson PE, Hammarlund Y.). 

 

2.5.2 Kategorisering av förseningar 

Förseningar i byggprocessen kan indelas i kategorierna ersättningsbara förseningar, ursäktliga 

förseningar och oförlåtliga förseningar. De ersättningsbara förseningarna beror på brister från 

byggherre sida, exempelvis ofullständiga ritningar och/eller ändringar av handlingar samt 

sena leveranser som orsakats av beställaren. Entreprenören får i dessa situationer ofta rätt till 

ersättning och förlängd tid. Ursäktliga förseningar uppstår av händelser som inte går att 

härleda till någon av parterna, vilket innebär oförutsedda händelser och/eller händelser utanför 

entreprenörens kontroll. Följderna kan bli att entreprenören får förlängd tid att utföra arbetet. 

Oförlåtliga förseningar omfattar alla förseningar som beror på entreprenörens handlingar eller 

passivitet. Exempel på denna typ av förseningar är sena leveranser, eller upphandlade 

underentreprenörer som på något sett fördröjt arbetet. Ansvaret ligger på entreprenören vilket 

innebär att entreprenören inte har rätt till ersättning eller tidsförlängning (11). 

Ersättningsbara förseningar  

Vid ändrings-, tilläggs- eller avgående arbeten, ÄTA-arbeten har entreprenören rätt till 

ekonomisk ersättning samt tidsförlängning om beställaren väljer att ändra ett arbete som 

innebär ökade utgifter och mer tidsåtgång (12)  

Ursäktliga förseningar  

Oförutsedda händelser så som strejk, epidemi eller krig ger entreprenören rätt till 

tidsförlängning av projektet. Ovanliga väderleks- eller vattenståndsförhållanden som försvårar 

arbetena i projektet är också exempel på ursäktliga förseningar (12). Ytterligare ett exempel 

på när entreprenören har rätt till tidsförlängning är när produktionens framfart stoppas eller 

stöter på hinder som beror på att markförhållandena inte är det som tidigare förespåtts (9). 

Oförlåtliga förseningar   
Entreprenören skall färdigställa byggnaden inom den tidsramen som är kontrakterad med 

beställare. Förseningar som uppstår på grund av entreprenörens passiva utförande ger varken 

rätt till ekonomisk ersättning eller tidsförlängning. Om förseningen innebär ett överträdande 

av den uppsatta tidsramen skall entreprenören dessutom betala vite enligt 

kontraktshandlingarna (12).    
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2.6 4D-planering 

2.6.1 BIM 

”BIM är en process som handlar om att skapa och använda en intelligent 3D-modell för att 

informera och förmedla projektbeslut” (13). 

Building information modeling, BIM, används för att skapa digitalt konstruerade byggnader 

där resultatet blir exakta virtuella modeller. I BIM matas bland annat längder, höjder och 

material in vilka tillsammans redovisar geometrier, rumsliga relationer, installationer, 

markförhållanden och uppgifter om byggprojektets komponenter. BIM används för att digitalt 

planera, designa, konstruera och driva olika typer av byggprojekt. Tillämpningsområdena 

utnyttjas av olika parter i projektering, produktion och förvaltning. BIM är en viktig länk 

eftersom olika aktörer, till exempel, arkitekter, konstruktörer och ingenjörer samarbetar för att 

förbättra informationsflödet i byggprojektet (14).  

 

2.6.2 3D-modell 

En 3D-modell innebär att ett objekt visualiseras utifrån tre dimensioner höjd, bredd och djup. 

3D-modellen kan endast visualiseras genom dator och ska efterlikna ett verkligt objekt. 

Objektet går också att ses från olika perspektiv genom rotation. Där det även finns möjlighet 

att åskådliggöra objektets insida och granska dess tillhörande föremål (15).  

 

2.6.3 Vad är 4D-planering? 

4D-planering innebär att en 3D-modell digitalt kopplas samman med en produktionstidplan 

för att visuellt kunna planera hur ett byggprojekt skall upprättas.  

I relevant programvaran kopplas 3D-modellens objekt samman med produktionstidplanens 

respektive aktiviteter (figur 7). Med 4D-planering kan kritiska perioder identifieras i ett tidigt 

skede och då också samordnas och planeras bättre (16).  

Idén om att koppla 3D-modeller med produktionstidplaner uppkom år 1986 i ett samarbete 

mellan Bechtel och Hitachi Ltd. Under 1990- och 2000-talet har forskning och fallstudier 

gjorts kring 4D-planering där studierna främst fokuserat på användningsområden och nyttan 

av att 4D-planera (17). 

 

Figur  5, Arbetsprocess 4D-simulering, illustrerar processschema för 4D-simulering. 
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2.6.4 Fallstudier 

Measuring the effectiveness of 4D planning as a valuable communication tool 

År 2008 gjordes en studie på Teesside University i nordvästra England. Studien handlade om 

att jämföra hanteringen av 2D-ritningar och 4D-simuleringar. Ett experiment utfördes på två 

grupper yrkesverksamma personer i byggbranschen. Båda grupperna fick i uppgift att bygga 

ett Legohus där ena gruppen tilldelades 2D-ritningar och den andra gruppen tilldelades en 4D-

simulering. Gruppen som fick tillhandahålla 2D-ritningen tog 22 minuter på sig att förstå hur 

Legohuset skulle monteras men lyckades enbart färdigställa 80% av huset. Gruppen med 4D-

simulering tog 14 minuter på sig att förstå hur Legohuset skulle monteras och lyckades 

färdigställa huset till 100 % (18).  

Feasibility study of 4D CAD in commercial construction 

År 2000 publicerades en artikel som beskrev en fallstudie i 4D-planering. Fallstudien 

omfattade upprättande av tre identiska kommersiella byggnader, varav en av byggnaderna var 

färdigställd vid fallstudiens start. På grund av att produktionen stött på problem med 

byggprojektets planering var syftet med fallstudien att analysera en 4D-planering, upptäcka 

problem och ge förslag på alternativa lösningar för de två återstående byggnaderna (19).  

Produktionstidplanen med 300 aktiviteter och 2D-ritningarna erhölls från entreprenören. 3D-

modellen upprättades utifrån 2D-ritningarna och genom att koppla ihop 3D-modellen med 

produktionstidplanen kunde 4D-planering upprättas. Genom granskning av 2D-ritningarna 

identifierades inga problem. Med hjälp av 4D-planering upptäcktes brister i logistik, 

tillgänglighet och dessutom rumsliga- samt tidsmässiga konflikter. Ett exempel på en 

utrymmeskonflikt var installation av en trappa som syftade till att underlätta framkomligheten 

och effektivisera arbetet genom att öppna möjlighet för att arbeta på två plan samtidigt. 

Problemet var att arbete med golvet på plan 1 återstod och detta medförde att planerade 

arbeten på plan 2 inte kunde utföras då plan 1 var avstängt. De upptäckta bristerna jämfördes 

med den färdigställda kommersiella byggnaden och det visade sig att trappan varit ett hinder i 

byggprojektet. Förslag på justeringar lades fram och anledningen till att bristerna i 

produktionstidplanen inte upptäckts var att produktionstidplanen inte varit tillräckligt 

sekvenserad och dessutom att produktionstidplanen inte förhåller sig till rumsliga aspekter 

(19). 

Applicability of 4D CAD in Civil Engineering Construction: Case Study of a Cable-

Stayed Bridge Project 

En fallstudie gjordes på Cheongpoong Grand Bridge, en snedkabelbro vid Cheongpoong Lake 

i Korea med en totallängd på 442 meter. Cheongpoong Grand Bridge är ett komplext och 

modernt infraprojekt. Studien syftade till att förstå hur en 4D-planering effektivt kunde 

utföras. Cheongpoong Grand Bridge hade vid fallstudiens start 2D-ritningar. I början av 

fallstudierna upprättades 3D-modeller för brokonstruktionen, tillfälliga konstruktioner och för 

utrusting bland annat för lyftkranen och för arbetsplatsformen för att visualisera arbetsplatsens 

verksamhet. 3D-modellerna kopplades samman med projektets produktionstidplan och tre 

4D-planeringar skapades, en med aktivitetsnivåer, en med diskreta driftnivåer och en med 

kontinuerliga driftnivåer. Skillnaden på 4D-planering med diskreta och kontinuerliga 

driftnivåer var att rörelser hos maskinerna inte redovisades i 4D-planeringen med diskreta 

driftnivåer, de redovisades som stationära maskiner. 4D-planeringen med aktivitetsnivåer 

hade lägst prestanda och var minst tidskrävande. Den lämpade sig bäst för att analysera hela 

byggprocessen genom att visualisera och ge omfattande förståelse för hela broprojektet. 4D-

planeringen med diskreta- och kontinuerliga driftnivåer var tidskrävande och resulterade i 

stora filer. Detaljeringsgraden var hög och uppskattades av användarna då innehållet gav dem 
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större grafisk rikedom. Den tydliggjorde säkerhetsaspekter och kollisionsproblem som kunde 

uppstå med avseende på lyftkranens arbete. Förutom korrigeringar i aktivitetsföljden, högre 

säkerhet, och högre kommunikation mellan broprojektets parter inbringade 4D-planeringen en 

högre produktivitet (20).  

 

2.6.5 Användningsområden för 4D-planering 

4D-planering är ett arbetssätt som hjälper projektdeltagare att på ett effektivt sätt visualisera, 

kommunicera och analysera rumsliga och tidsmässiga aspekter av ett byggprojekt (18). 4D-

planering kan användas till att effektivisera arbetsplatsen genom att undersöka risker för 

kollision, jämföra metodval, upptäcka utrymmeskonflikter, vilket i sin tur förbättrar 

arbetsmiljön och den personliga säkerheten (19)   

Visualisering och kommunikation  
I framtagandet av 3D-modeller ingår flera projektörer och konsulter som kommunicerar och 

samarbetar för att uppnå nödvändig detaljrikedom och kompletta handlingar. Genom att 

informationen visuellt illustreras i 3D-modellen får projektörerna och konsulterna större 

förståelse för varandra och en klarare bild över byggprojektets helhet (19). Det är ofta 

projektchefer, produktionschefer och/eller planerare som upprättar produktonstidplaner. 

Produktionschefer och planerare brukar har mycket erfarenhet bakom sig och vet praktiskt 

vilka förutsättningar som behövs för att utföra ett byggmoment och hur byggmoment ska 

utföras (4) 

Med 4D-planering kombineras två verktyg i ett. Om projektören och produktionschefen i ett 

tidigt skede tillsammans betraktar samma 3D-modell och samma produktionstidplan minskar 

risken för missförstånd och samarbetet möjliggör att problem kan hittas innan start av 

produktion (19).  4D-simulering kan visualisera byggprojektet från olika vinklar där 

redovisningstempot anpassas efter åskådarens detaljeringsbehov (20). Underentreprenörer är 

viktiga för att få ett projekt att gå bra. Genom att använda 4D-planering både i 

projekteringsskedet och under produktionsskedet minskar missföstånd och båda parter förstår 

vad som förväntas av var och en (19). 

Utrymmes- och kollisionskonflikter  
I byggprojekt idag konkurrerar arbetare, utrustning och material om begränsade utrymmen. 

Med hjälp av 4D-planering kan tillgängliga utrymmen visualiseras och på så sätt underlätta 

planeringen av produktionsarbete och slippa störningar, till exempel, blockering av vägar, 

dåliga leveranser, förflyttning eller borttransporter av material med negativ påverkan på andra 

arbeten (21). 4D-planering hjälper planeraren att upptäcka kollisionsrisker (20). 

Metodval 

4D-planering möjliggör analys av alternativa metodval vilket kan innebära ändringar på 

aktiviteters ordningsföljd eller jämförande mellan olika metoder att bygga på. För att upprätta 

en 4D-simulering som möjliggör analyser av arbetsprocesser har detaljrikedomen en 

betydande roll (20). 

Arbetsmiljö och Säkerhet  

Exempel på kritiska perioder är när många olika yrkesgrupper ska samsas om samma 

utrymmen och trånga utrymmen utgör risker för arbetsmiljön och den personliga säkerheten 

(16). Genom att involvera projektdeltagare i 4D-planeringen ökar engagemanget och intresset 

hos yrkesarbetarna genom att aktivt få delta i planeringen. 4D-planering ger fördelar i 

samordning vilket ger förutsättningar för att kunna leverera bättre kvalité, arbetsmiljö och 

ökad säkerhet på arbetsplatsen (21).  
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2.6.6 Styrkor och begränsningar med 4D-planering 

4D-planering är ett effektivt verktyg för planering (20) dels för att det är ett bra verktyg att 

visualisera med, men även ett bra verktyg i utbildningssyfte för oerfarna planerare (22). 

Samordningen förbättras då kommunikation blir bättre. Genom att analysera ett byggprojekt 

med 4D-planering upptäcks utrymmes- och kollisionskonflikter tidigare där 4D-planering 

även bidrar med val av metod. Genom att visuellt analysera ett byggprojekt från början 

förbättras arbetsmiljön och säkerheten (19).  

4D-planering är ett bra verktyg men inte en lösning. Användandet av 4D-planering innebär 

beroende på program ytterligare en process som kan bli kostsam på grund av okunskap om 

hur 3D-modellen och produktionstidplanen ska kopplas (22). Uppdelning av 

produktionstidplanen och 3D-modellen kan vara tidskrävande samt att ändringar av metodval 

kan leda till svårigheter med produktionstidplanen och 3D-modellen då båda måste 

modifieras, justeras och uppdateras. Beroende på program illustreras inte varför aktiviteter 

blivit placerade som de blivit, vilket kan bero på fysiska och icke fysiska begränsningar som 

resurser eller specifika arbetsmetoder. Detta beror på att 4D-simuleringen inte alltid visar 

kopplingar mellan produktionstidplanens aktiviteter (19). Den extra kraftansträngningen som 

4D-planering bidrar med, kan ses som en nackdel (20).  

 

2.6.7 Programvaror 

Marknaden erbjuder idag utvecklade programvaror för att samordna 3D-modeller med 

produktionstidplaner, vilket skapar förutsättningar för 4D-planering. Det finns programvaror 

som är anpassade för 4D-planering i byggbranschen, två exempel är Navisworks Manage och 

Vico Software som beskrivs kort i detta kapitel. 

Vico Software  
Virtual Construction, Vico är en programvara som möjliggör både 4D och 5D genom att 

integrera tid och kostnad med BIM (23). Vico definierar 4D,den fjärde dimensionen som ett 

verktyg för planering, inköp och logistik och 5D, den femte dimensionen som ett redskap för 

att underlätta kalkylering, budgetering och kostnadsanalyser (24). Genom att tillämpa dessa 

dimensioner kan entreprenören visualisera, analysera och optimera sina byggprojekt. Vico 

erbjuder flera olika produkter med funktioner för bland annat kollisionskontroller, 

platsindelade kalkyler och platsindelade tidplaner.  

I Vico kan användaren lägesindela 3D-modellen utan att påverka den ursprungliga modellen, 

vilket innebär att projektörer inte behöver involveras i arbetsprocessen. En virtuell klyvning 

möjliggör platsindelade mängder, som sedan skapar en korrekt 4D-simulering. Programmet 

filtrerar också objekten i 3D-modellen automatiskt efter geografiskt läge (25).  

Navisworks Manage  

Programvaran Navisworks är utvecklad för att kombinera konstruktionsdata i BIM med tid 

och kostnader till en integrerad projektmodell som möjliggör 4D-simulering. Navisworks 

innehåller funktioner som ska minska kostsamma förseningar och omarbetningar genom 

bättre samordning, analys och kommunikation (26). 
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3 Genomförande/faktainsamling 

3.1 Enkätundersökning 

 

Urval 
Enkätundersökningen riktades till 210 projektverksamma medarbetare inom ett byggföretag i 

stockholmsområdet med yrkesrollerna projektchef, produktionschef, projektingenjör samt 

planerare.   

Utformning av enkät  

Litteraturstudier har utförts för att redogöra för hur en enkät upprättas och vilken 

arbetsprocess som är nödvändig. Det är av stor vikt att få en hög svarsfrekvens från 

enkätundersökningen för att resultaten ska ge ett trovärdigt resultat. Genom att utforma 

enkäten med korta och tydliga frågor är chansen större för en högre svarsfrekvens (1). 

Frågorna har bearbetats fram och formulerats på ett sätt som möjliggör inhämtning av 

information som kan vara värdefull för att kunna dra slutsatser inom ämnet. Enkäten 

resulterade i 15 slutna och två öppna frågor. De slutna frågorna möjliggjorde en enkel 

jämförelse mellan respondenternas svar och de öppna frågorna gav utrymme för deltagarna att 

uttrycka sina åsikter i större utsträckning. Enkätens frågor var inbördes kopplade, vilket 

innebär att frågornas följd berodde på vad respondenten svarat i tidigare fråga. Detta innebar 

att beroende på respondentens erfarenheter inom området kunde enkätundersökningen 

innehålla mellan sju och 17 frågor. Eftersom enkätundersökningen riktades mot 

projektverksamma medarbetare, vilka ofta kan vara tidspressade var det viktigt att 

undersökningen var kort, koncist och tydlig för att inte uppta mer tid än nödvändigt av 

respondenterna. För att attrahera fler respondenter att delta i enkätundersökningen gavs också 

möjlighet för respondenterna att ta del av färdigställt material efter avslutade studier. Se bilga 

1 för enkätundersökningens frågor.  

Pilot-enkät 

Genom en pilot-enkät till cirka 20 personer kunde eventuella brister och oklarheter kring 

frågorna upptäckas. Majoriteten av respondenterna i pilot-enkätundersökningen var studenter 

med akademisk utbildning inom byggteknik, med liten erfarenhet av byggbranschen. 

Resterande personer har haft eller hade någon form av anknytning till byggbranschen. 

Pilot-enkätundersökningen resulterade i några omformuleringar för att tydliggöra vissa av 

frågorna. Enkäten kompletterades även med en fråga, för att kunna inhämta ytterligare 

information och åsikter om dagens produktionstidplaner. Det var även utifrån pilot-

enkätundersökningen tidsåtgången kontrollerades.  

Arbetsprocess 

 30:e april - Förberedande utskick med information om enkätundersökningens syfte. 

 4:e maj – Utskick av länk till enkätundersökningen. 

 6:e, 8:e och 11:e maj – Utskick av påminnelse 1, 2 och 3. 

 12:e maj – Enkätundersökningen avslutades. 
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3.2 Personliga intervjuer  

 

Urval 

Till de personliga intervjuerna kontaktades åtta projektverksamma medarbetare (tabell 1) 

inom företaget, på geografiskt utspridda platser i Sverige. Medarbetarna utsågs strategiskt, 

eftersom de någon gång arbetat med 3D-modeller och/eller 4D-planering. Urvalet omfattade 

åtta personer med befattningar som projektchef, BIM-koordinator eller planeringspecialist. 

 

Utformning intervjufrågor  

För att samla medarbetares erfarenheter, upplevelser och uppfattningar om 4D-planering 

tillämpades semistrukturerade intervjuer. Detta innebar att formulering och ordningsföljd av 

frågorna var dem samma vid samtliga intervjuer (27). Intervjuerna bestod av öppna och slutna 

frågor, vilka formulerades för att möjliggöra en replikerbarhet mellan respondenterna och för 

att kunna jämföra, analysera och dra slutsatser kring givna svar. Intervjuerna innehöll frågor 

som kunde ge objektiva och subjektiva svar. Intervjun resulterade i 30 frågor som kunde 

kompletteras med följdfrågor under processens arbetsgång för att förtydliga svaren. 

Arbetsprocess 

Intervjuerna inleddes den 23:e april och avslutades 4:e maj, vilket innebar en till två intervjuer 

per arbetsdag. Samtliga intervjuer inleddes med en kort beskrivning om examensarbetets 

syfte, tydliggörande av tidsåtgång samt presentationer av medverkande personer. Intervjuerna 

spelades in med tillåtelse från respondenterna för att underlätta framtagning av resultat från 

undersökningsmetoden. Dessutom gavs respondenterna möjlighet att ta del av färdigställt 

material efter avslutade studier.   

Några av personerna har varit anträffbara för ett personligt möte. Telefonintervjuer har också 

varit aktuella i genomförandet då övriga respondenter har varit placerade på geografiskt 

utspridda platser i Sverige. Några av respondenterna har blivit tillbedda att komplettera 

intervjuerna för att få mer fullständiga svar. Samtliga intervjuer har sammanfattats se bilaga 

3-10. Personerna har fått möjlighet att läsa igenom materialet för godkännande av dess 

användning. För att besvara uppsatta frågeställningar för studierna har resultatet 

sammanställs, kategoriserats och jämförts.   

Tabell 1, Presentation av respondenter, visar vilka yrkesroller och års 

yrkeserfarenhet hos respondenterna i de personliga intervjuerna. 
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4 Resultat 

4.1 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen gav en svarsfrekvens på 53,6 % av den ursprungliga gruppens 210 

personer. Resultatet från respondenterna redovisas i detta kapitel. 

Enkätundersökningens frågor är kategoriserade i följande fyra delar: 

 Presentation av respondenter.  

 Produktionstidplan och 3D-modell. 

 4D-planering. 

 Intresse för 4D-planering. 

Resultatet från kategorierna ger en uppfattning om: 

 Vilka respondenter som har valt att delta i undersökningen. 

 Vilka erfarenheter respondenterna besitter inom 4D-planeringens två viktiga delar, 

produktionstidplan och 3D-modell. 

 Vilken kunskap och erfarenhet respondenterna besitter inom området 4D-planering. 

 Vilket intresse respondenterna har för en ökad användning av 4D-planering. 

 

4.1.1 Presentation av respondenterna 

Enkätundersökningens tre inledande frågor om ålder, yrkesroll och erfarenhet beskriver vilka 

respondenterna är. Samtliga tre frågor var obligatoriska för alla deltagare, vilket innebär att 

112 personer besvarade frågorna. 

I första frågan (diagram 2) ombads respondenterna att kategorisera sig i en av sex möjliga 

åldersintervall. Störst utfall gav intervallet 30-39 år på 43 respondenter.  
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Fråga 1. Hur gammal är du? 

Diagram 2, Fråga 1. Illustrerar respondenternas åldersfördelning. 



  

16 

 

 

För att ta reda på urvalets procentuella fördelning mellan olika yrkesroller, fick 

respondenterna väja mellan fyra alternativ. Alternativet, annat, fick störst utslag på 62,5 % 

följt av produktionschef på 34,8 % (diagram 3). För de respondenter som kryssade i 

svarsalternativet annat, var det också obligatoriskt att fylla i vilken annan befattning dem 

hade. Majoriteten av personerna angav då projektchef eller projektingenjör (diagram 3).  

 

Respondentern fick även besvara vilken erfarenhet de hade inom byggbranschen. I frågan fick 

dem tre intervall att välja mellan, där majoriteten av de tillfrågade, 67 % hade fler än 10 års 

erfarenhet (diagram 4).  

 

4.1.2 Produktionstidplan och 3D-modell 

För att möjliggöra 4D-planering är produktionstidplan och 3D-modell nödvändiga. Tre frågor 

ställdes för att kartlägga respondenternas erfarenhet och uppfattning inom dessa två områden. 

Majoriteteten, 81 respondenter hade någon gång ansvarat för upprättandet av en 

produktionstidplan och totalt 107 respondenter hade deltagit i upprättandet av en (diagram 5).  

 

11,60% 

21,40% 

67% 

Fråga 3. Hur många års erfarenhet har du 
av byggbranschen? 

0-4 år

5- 10 år

Fler än 10 år

Diagram 4, Fråga 3. Illustrerar en procentuell fördelning av 

respondenternas erfarenhet inom byggbranschen.  
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Fråga 2. Vilken yrkesroll har du? 

Produktions-chef

Planerare

Produktions-ledare

Annat

Projektchef

Projektingenjör

Diagram 3, Fråga 2. Illustrerar en procentuell fördelning 

över respondenternas yrkesroller. 
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I nästa steg av enkätundersökningen fick samtliga respondenter besvara frågan om de någon 

gång använt sig av 3D-modeller i produktionsskedet (diagram 6). 58 % motsvarande 65 

personer besvarade frågan med ett ja. Respondenterna uppvisade stor säkerhet i deras respons 

eftersom ingen av deltagarna kryssat för det tredje alternativet, vet ej.  

De 65 respondenter som tidigare använt 3D-modeller i produktionsskedet blev tillbedda att 

besvara en följdfråga, som uttrycker respondenternas uppfattning kring användningen av 3D-

modeller. Resultatet uppvisar att merparten av respondenterna anser att 3D-modellen tillförde 

arbetet något positivt (diagram 7). Flera respondenter valde att komplettera frågan med en 

kommentar där 3D-modellen beskrevs som användbar vid planering av kommande 

arbetsmoment, bland annat för att kunna upprätta noggranna arbetsberedningar. Utöver det 

kunde 3D-modellerna även underlätta mängdframtagning och vara användbar vid planering 

av arbeten i trånga installationsutrymmen.           

   

Diagram 7, Fråga 6. Illustrerar respondenternas uppfattning 

kring 3D-modellens användning i produktionsskedet. där 

1=Tillförde lite och 6=Tillförde mycket. 

 

72,3% 

4,5% 

23,2% 

Fråga 4. Har du någon gång skapat en 
produktionstidplan? 

Ja

Nej

Deltagit, men inte varit
ansvarig

Diagram 5, Fråga 4. Illustrerar en procentuell fördelning över 

respondenternas delaktighet i produktidsplanens upprättande. 
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Fråga 5. Har du någon gång 
använt dig av 3D-modeller i 

produktionsskedet? 
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Nej

Vet ej

Diagram 6, Fråga 5. Illustrerar en 

procentuell uppdelning över  

respondenterna som använt sig av 3D-

modeller i produktionsskedet. 
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Fråga 6. Tyckte du att 3D-modellen 
tillförde något till arbetet? 
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4.1.3 4D-planering 

4D-planering är ett arbetssätt där en 3D-modell kopplas samman med en produktionstidplan. 

Åtta frågor är upprättade i syfte att kartlägga kunskap och erfarenhet hos företaget 

medarbetare inom området 4D-planering.  

I enkätundersökningen introducerades respondenterna med en kort beskrivning om vad 4D-

planering innebär och exempel på hur det kan tillämpas. Därefter fick samtliga deltagare 

besvara frågan om de tidigare hade hört talas om 4D-planering. Majoriteten 59,8 % hade 

tidigare hört talas om 4D-planering och resterande 40,2 % hade inte hört talas om det 

(diagram 8).  

 

De respondenter som aldrig tidigare hört talas om 4D-planering fördes direkt vidare till fråga 

16 i enkätundersökningen. De 67 respondenter som kände till begreppet 4D-planering 

besvarade följdfrågor inom området.  

I en den första av följdfrågorna fick respondenterna kryssa i en eller flera svarsalternativ för i 

vilka sammanhang de kommit i kontakt med 4D-planering. Resultatet påvisade att många av 

respondenterna stött på 4D-planering i flera sammanhang, då det totala antalet svar 

överskrider antalet respondenter, 67 (diagram 9). Över hälften av respondenterna har vid 

något tillfälle varit i kontakt med begreppet i projekteringsskede. Utöver det framhävdes 

produktionsskedet och marknadsföring med höga utfall. 

  

59,8% 

40,2% 

Fråga 7. Har du tidigare hört talas om 
4D-planering? 

Ja

Nej

Diagram 6, Fråga 7. Illustrerar procentuell fördelning av 

respondenternas svar. 

Diagram 7, Fråga 8. Illustrerar vilka sammanhang respondenterna tidigare har varit i kontakt med 4D-planering. 
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Fråga 8. I vilken eller vilka sammanhang har du stött på begreppet 4D-
planering? 
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De 67 personer som tidigare stött på begreppet 4D-planering fick också besvara frågan om de 

själva deltagit i ett byggprojekt där arbetssättet tillämpats. En minoritet på 13 respondenter 

hade medverkat i byggprojekt som tillämpat 4D-planering (diagram 10). 

   

Kommande fyra frågor var endast relevanta för respondenter som deltagit i byggprojekt där 

4D-planering använts, vilket omfattade 13 respondenter. Resterande 54 respondenter 

dirigerades till fråga 16 i enkätundersökningen. 

Fråga 10 är en sluten fråga, med fem svarsalternativ som delar in respondenterna utefter hur 

många projekt de medverkat eller medverkar i där 4D-planering tillämpats. Majoriteten, nio 

respondenter hade deltagit i ett projekt där 4D-planering tillämpats (diagram 11).  

 

 

Diagram 8, Fråga 9. Illustrerar en procentuell fördelning över respondenternas medverkan i 

byggprojekt som har tillämpat 4D-planering.  
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Fråga 10. Hur många projekt har du medverkat 
/medverkar i där 4D-planering använts? 

Diagram 9, Fråga 10. Illustrerar en kategorisering av respondenterna utefter hur många projekt de 

medverkat i. 
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Fråga 9, Har du medverkat i byggprojekt 
där 4D-planering använts? 
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För att ta reda på hur projekten utnyttjade 4D-planeringen, ställdes en öppen följdfråga (fråga 

11). Respondenterna gavs här frihet att uttrycka sig med egna ord utan giva svarsalternativ. I 

resultatet framförde flera av respondenterna att 4D-planeing använts för stommontage. 

Visualisering tillämpades i dessa projekt för att visa projekterade delar, beställning av 

material samt montage av dessa. Dessutom framkom tid- och mängdavstämning som tydliga 

nyttor för 4D-planeringen. Visuell tidsplanering där 3D-modellen beskriver olika 

produktionsfaser och framtagning av produktionstidplan med en redovisning av resurser är 

också preciserade tillämpningar i projekten. Några av respondenterna påpekade att 4D-

planeringen hade upprättats i syfte att testa arbetssättet. Processen kring upprättandet av 4D-

planeringen ansågs ta mycket tid och kraft. Någon respondent upplevde också en avsaknad av 

den femte dimensionen, kostnader.   

För att undersöka hur arbetet kring de angivna tillämpningsområdena fungerade i praktiken 

fick respondenterna gradera sin uppfattning i en femgradig skala (diagram 12). Störst utfall 

gav mittgraderingen, vilket påvisar att flest personer upplevde att arbetet fortlöpte okej. Det 

var två stycken personer som hade en sämre uppfattning och åtta som hade en bättre 

uppfattning till 4D-planeringens användningsområde.   

 

En av frågorna gav djupare förståelse för vilken kunskapsnivå respondenterna besatt inom 

området. De medverkande respondenterna fick själva uppskatta sin kunskapsnivå. Resultatet 

påvisade en variation i respondenternas uppfattning (diagram 13). Flest personer ansåg sig 

inne ha grundläggande eller lite kunskaper inom området.  
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Fråga 12. Hur fungerade arbetet med 4D-planering? 

Diagram 10, Fråga 12. Illustrerar hur respondenterna upplevde att arbetet med 4D-planering 

fungerade i praktiken.  
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Fråga 13. Vilken kunskapsnivå anser du dig besitta inom 
ämnet 4D-planering? 

Diagram 11, Fråga 13. Illustrerar respondenternas egen värdering av sin kunskapsnivå inom 

området 4D-planering.  
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De 13 medverkande respondenterna fick redogöra för var deras kunskaper kommit ifrån i 

fråga 14, vilket gav ett markant resultat. Åtta av 13 personer svarade att dem var självlärda 

inom 4D-planering (diagram 14).      

 

I fråga 15 tillfrågades respondenterna om de ansåg sig behöva ytterligare utbildning inom 4D-

planering. Resultatet visade att majoriteten, 76,9 % ansåg sig behöva mer utbildning (diagram 

15). 

 

4.1.4 Intresse för 4D-planering  

Fråga 16 (diagram 16) var riktad till alla enkätundersökningens 112 medverkande. Där 

ombads respondenterna ange sitt intresse för en ökad användning av 4D-planering i 

produktionsskedet. Den övervägande delen, 83,9 % av deltagarna var positiva till en ökad 

användning av 4D-planering. Minoriteten, 3,6 % har inget intresse för vidare tillämpning av 

4D-planering, se diagram  
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Fråga 14. Var kommer din kunskap ifrån? 

Diagram 12, Fråga 14. Illustrerar var respondenternas kunskaper huvudsakligen kommer ifrån.  
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Fråga 15. Anser du dig behöva utbildning/ytterliggare 
utbildning inom 4D-planering? 

Ja

Nej

Ingen åsikt

Diagram 13, Fråga 15. Illustrerar fördelningen över om respondenternas 

anser sig behöva mer utbildning inom 4D-planering.  
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I sista frågan lämnades respondenten fri för övriga kommentarer kring 4D-planering. Många 

av enkätundersökningens medverkande personer tog chansen att lämna en sista kommentar.  

Respondenterna beskriver att de är mycket intresserade av fortsatt utveckling inom området. 

Det efterfrågas enkelhet i dess tillämpning, då det finns en avsaknad av tydliga riktlinjer för 

användning och verktyg. Fördelar kan ses i användning av 4D-planering i komplexa projekt 

och installationsarbeten, mindre nytta gör arbetssättet vid bostadsbyggen. Verktyg som 

förenklar arbetet genom ökad tydlighet och pedagogik uppmuntras, men kostnad för 

upprättandet måste vägas mot dess nytta.  

Vissa av respondenterna upplever att fokus måste flyttas från att upprätta snygga modeller till 

dess (faktiska informations-) innehåll. En gemensam plattform för 3D-modeller är också 

viktigt för vidare utveckling. Vissa av respondenterna tror inte produktionen är redo för en 

utveckling inom 4D-planering, eftersom erfarenhet och kompetens inom området är 

bristfällig. Dessutom finns en uppfattning om att projektörerna inte har tillräckliga kunskaper 

för att upprätta bra 3D-modeller, vilket i sin tur leder till mycket handpåläggning. Någon 

anser att styrning av byggprojekten behöver utvecklas och att avstämningar och att 

kommunikation av tidplan måste förbättras innan 4D-planering introduceras i full skala.  För 

att integrera detta arbetssätt behöver också medarbetarna introduceras i en långsam takt och i 

en lagom omfattande skala.  

  

83,9% 

3,6% 
12,5% 

Fråga 16. Anser du att det skulle vara inressant med en 
ökad användning av 4D-planering i produktionsskedet? 

Ja

Nej

Ingen åsikt

Diagram 14, Fråga 16. Illustrerar respondenternas intresse för ökad 

användning av 4D-planering i produktionsskedet.   
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4.2 Personliga intervjuer 

4.2.1 Upphandlingsformens påverkan i arbetet med 4D-planering 

I byggprojekt där 4D-planering tillämpats har upphandlingsformerna totalentreprenad, 

generalentreprenad, samverkan förekommit (diagram 17).   

Respondenterna ansåg att totalentreprenad är den mest lämpliga upphandlingsformen 

eftersom att entreprenören själv äger byggprojektet och all indata i 3D-modellerna. 

Entreprenören kan då i ett tidigt skede styra projektörerna och konsulterna för hur 3D-

modellerna ska utformas och vilka parametrar som ska ingå.  

Respondenterna ser minst fördelar med att jobba i en generalentreprenad eftersom byggherren 

separat upphandlat projektörerna och entreprenören. Detta innebär dels att informationen i 

3D-modellerna kan vara begränsad men även att entreprenören inte kan sätta villkor för hur 

3D-modellerna ska utformas. Vid en generalentreprenad är det därför viktigt att entreprenören 

har kommit överens med byggherren om vad som ska levereras i 3D-modellen, så att 

byggherren sedan kan ställa krav på hur 3D-modellen ska utformas. Även om intresset och 

möjligheterna finns kan processen med kompletteringar och justeringar i 3D-modellen bli 

eftersläpande och tidskrävande.    

4.2.2 I vilken omfattning 4D-planering använts  

4D-planering har aldrig tillämpats fullt ut i ett helt byggprojekt. Sex av åtta respondenter har 

använt 4D-planering i ett byggprojekt där majoriteten, fem av sex tillämpat 4D-planering i 

produktionsskedet och en av sex tillämpat det i anbudsskedet som 4D-simulering. De 

respondenter som inte arbetat med 4D-planering har arbetat med separata 3D-modeller och 

produktionstidplaner. I dessa fall har alltså 3D-modellen inte digitalt kopplats med 

produktionstidplanen. 

I anbudsskedet gjordes 4D-simulering för att presentera och tydliggöra anbudet mot 

beställare. I produktionsskedet tillämpades 4D-planering när ett behov dykt upp, ofta sent in i 

produktionen. 4D-planering har förkommit i byggprojekt av typerna: 

 Komersiella byggnader. 

 Transportbyggnader.  

 Sjukhus. 

 Forskningsanläggningar. 

0 1 2 3 4 5 6

Samverkan

Generalentreprenad

Totalentreprenad

Tillämpning av 4D-planering i upphandlingsform 

Diagram 15, Illustrerar antal respondenter som tillämpat 4D-

planering i den specifika upphandlingsformen. 
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4.2.3 Hur storlek och komplexitet på ett byggprojekt påverkar användningen 
av 4D-planering 

Det råder delade meningar kring hur storlek och komplexitet påverkar användandet av 4D-

planering. En respondent anser att det är storleken på projektet som öppnar upp möjligheten 

till att överhuvudtaget kunna testa och tillämpa nya arbetsmetoder, till exempel 4D-planering. 

Ju större ett byggprojekt är desto större är organisationen och av byggprojektets storlek avgör 

mängden tillsatta resurser.  

En annan respondent anser att det är viktigt att veta från start om 4D-planering ska tillämpas i 

större byggprojekt. Respondenten menar att det kan bli mer tidskrävande att göra 

handpåläggning i ett stort byggprojekt jämfört med i ett litet. 

Nyttan med 4D-planering anses också vara att tydliggöra uppförandet av komplexa byggnader 

och att det är olönsamt att använda 4D-planering i enklare byggprojekt. Två respondenter 

nämde 4D-simuleringsprogram, uppdelningen och detaljeringsgraden i 3D-modellerna som 

påverkande faktorer för 4D-planeringen. Ena respondenten menar på att storleken och 

komplexiteten inte spelar någon roll så länge modellen och produktionstidplanen kan kopplas. 

Den andre talar om att en hög detaljeringsgrad kan vara positivt beroende på vilken 

programvara som används, där Vico Software uppkom som ett exempel på programvara som 

ger bättre 4D-simulering vid ökad detaljeringsnivå.   

 

4.2.4 Omständigheter som kan försvåra arbetet med 4D-planering i ett 
byggprojekt 

I frågan om vilka omständigheter som kan försvåra arbetet med 4D-planering har 

respondenterna främst påtalat 3D-modellernas och produktionstidplanernas uppbyggnad. 

Detta berodde främst på vilket 4D-planeringsprogram som tillämpats, till exempel Vico eller 

Navisworks. Respondenterna påpekade även att kunskap, utbildning, metod och resurser är 

påverkande faktorer för 4D-planering.  

Till att börja med är de flesta respondenter ense om att brist på kunskap och utbildning om 

4D-planering hindrar framfarten för en större tillämpning. Vissa respondenter menar på att det 

inte finns tillräcklig kunskap och erfarenhet kring BIM och 3D-modeller för att kunna 

fortsätta utvecklingen. Dock antyder respondenterna att det finns både projektörer och 

entreprenörer som driver på utvecklingen med 4D-planering men också de som hämmar 

utvecklingen. Alla menar att samarbetet och kommunikationen mellan projektörer och 

entreprenörer behöver förbättras.  

Omständigheter som tillvägagångssätt och tillgängliga resurser för projeketet som finns är 

något som de flesta respondenter framhävt. Att inte ta ekonomisk höjd från början eller att 

inte ha rätt verktyg försvårar arbetet med 4D-planering. Många respondenter vill se en manual 

eller en strukturerad beskrivning på hur ett arbete med 4D-planering ska handskas.  

Respondenterna påpekade att beroende på vilket 4D-simuleringsprogram som används kan 

3D-modellerna och produktionstidplanerna behöva anpassas. De respondenter som varit i 

kontakt med eller arbetat i Navisworks tydliggjorde att 3D-modellerna och 

produktionstidplanerna behövde en mer specifik uppbyggnad eftersom programmet inte 

kunde dela upp 3D-modellerna. För att en koppling skulle vara möjligt var det nödvändigt att 

3D-modellernas metadata i form av etappindelning, namngivning och kodning stämmer 
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överens med produktionstidplanernas metadata. Respondenterna påtalade också att det blev 

mycket dubbelarbete då justeringar av 3D-modellerna och/eller produktionstidplanen inte 

kunde uppdateras i Navisworks. Det uppstod även svårigheter med importeringen av 

produktionstidplanerna som krävde extraarbete, då medarbetare behövde formatera om 

metadata i excel. Det råder delade meningar om hur smidigt programmet Naviswork är att 

arbeta i. Två respondenter som arbetat i Vico förespråkade programmet eftersom det går att 

indela 3D-modellen själv efter geografiskt läge.  

 

4.2.5 Kompetens som krävs för att möjliggöra användningen av 4D-planering 

Samtliga respondenter ansåg att följande kompetenser är nödvändiga för att tillämpa 4D-

planering: 

 Kunskap och erfarenhet i användning av 4D-simuleringssprogram, till exempel 

Vico eller Navisworks. 

 Erfarenhet och kunskap om tidsplanering.  

Nedan följer andra kompetenser respondenterna tillsammans ansåg vara viktiga för att 

möjliggöra användningen av 4D-planering:  

 

 Intresse för ny teknik.  

 Förståelse för byggprocessen. 

 Kunskap om hur man öppnar, läser och exporterar data från en tidplan. 

 Samordningskompetens. 

 Kunskap om tidplaneringsprogram, till exempel Power project. 

 Relevant programvana, till exempel Revit, CAD, Solibri och Excel. 

 Förståelse för ekonomi. 

 

4.2.6 Arbetsmoment som är mer lämpliga än andra att använda 4D-planering i 

Två respondenter påstod att lämpligheten berodde på storskaligheten och att det är lättare med 

översiktsvisualiseringar där våningsplan växer fram. De trodde också att stora volymer med 

tydliga avgränsningar, till exempel gjutningar, golvläggningar och fasadmontage är mer 

lämpliga än exempelvis målning och installationsarbeten på grund av detaljeringsgraden. 

Motstridande åsikt fanns hos en respondent som ansåg att 4D-planering är lämpligast i 

komplexa byggprojekt med många arbetsmoment. 
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Alla respondenter påtalade att syftet med 4D-planering är att visuellt åskådliggöra ett 

byggprojekts framdrift och ge en överskådlig bild av byggarbetsplatsen. Nedan följer en 

sammanställning av de användningsområden som respondenterna har tillämpat med hjälp av 

4D-planering och vad de tror att arbetsmetoden kan användas till ytterligare. 

 Visualisering av byggordningsföljder för olika arbetsmoment. 

 Visualisering för att ge en större förståelse för byggarbetsplatsens framdrift till 

bland annat tjänstemän, yrkesarbetare, beställare och besökare. 

 Planering av logistik, avlastningsytor och upplagsytor. 

 Illustrering av ställningar, kranar, kranradier, bygghissar och maskiner. 

 Mängdframtagning på arbetsmoment vid olika tidpunkter. 

 Framtagning av tider, resurskurvor och produktionstidplaner. 

 Analysering av utrymmeskonflikter. 

 Tidsavstämningar. 

 Upprättande av arbetsplatsdispositionsplaner, APD-planer. 

4.2.7 Hur projektörer och entreprenörer kan underlätta för varandra i 
framtagandet av underlag för 4D-planering 

Alla respondenter har påtalat att kommunikationen och samordningen behöver förbättras. Om 

Navisworks Manage används behöver projektörer och entreprenörer tillsammans utveckla en 

manual med ett kodsystem, där gemensamma namngivningar för olika arbetsmoment framgår. 

Respondenterna påtalades också att det är av stor vikt att entreprenörerna deltar mer och 

tidigare i projekteringen än vad som sker idag. Dels för att öppna upp en dialog men också för 

att lära känna varandra och få en ökad förståelse för varandras behov. En respondent menar 

att även om ett byggprojekt fungerar bra, finns en risk att entreprenörerna byter 

sammansättning i sina arbetslag och att samarbetet med projektörer varierar beroende på 

byggprojektet. För att underlätta arbetet med 4D-planering påpekar några respondenter att 

entreprenör och projektörer bör använda dataprogram som är funktionella för båda parter.

  

4.2.8 Vad respondenterna tycker om 4D-planering 

Alla respondenter är överens om att avsikten med 4D-planering är väldigt god och att det bör 

tillämpas i en större utsträckning i framtiden.  

En respondent tror att 4D-planering är nödvändigt eftersom byggprojekt blir allt mer 

komplexa, då byggnaderna består av mer komplicerade installationer. 4D-planering tros 

kunna bidra med ökad produktivitet och kortare byggtider. En annan respondent förespråkar 

en tänkande process först och att utförandet därefter tar vid, vilket 4D-planering syftar till. 

Utöver det anser två respondenter att nyttan med 4D-planering måste tydliggöras för alla 

projektet deltagare innan arbetsmetoden appliceras. Det finns olika uppfattningar om 4D-

planeringens utbredning, någon person anser att vi borde kommit längre och en annan anser 

att det finns andra saker att fokusera på innan ökad tillämpning av arbetsmetoden.   
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4.2.9 Vad som behöver ses över för att effektivare arbeta med 4D-planering 

Majoriteten av respondenterna anser att rätt programvaror effektiviserar arbetet med 4D-

planering. Några av respondenterna vill se en utvärdering av programvaror, till exempel Vico 

och Navisworks för att hitta en eller flera lämpliga programvaror som passar projektdeltagare 

och företaget. Andra menar på att programvaror redan finns men att användarna måste lära sig 

använda dem. Många påtalar också att funktionerna i programvarorna är viktiga faktorer och 

att själva programvaran bör vara smidig att använda. Ett exempel som kom på tal var att när 

ändringar gjordes i 3D-modellen uppdaterades inte ändringarna i produktionstidplanen 

automatiskt vilket resulterade i mycket dubbelarbete.  

Respondenterna pratade också om att det generellt behövs mer kunskap i hur 4D-planering 

ska utnyttjas. Många efterfrågar pilot-projekt för att ta fram ett gemensamt arbetssätt och 

manualer med benämningar och koder.   

Några respondenter påtalade också att 4D-planering skulle kunna effektiviseras genom att 

placera rätt personer i de byggprojekt där 4D-planering ska tillämpas. Respondenterna 

påpekade också att kommunikationen mellan projektdeltagarna bör effektiviseras. Dessutom 

bör entreprenörerna tillföra projekteringen mer produktionsrelaterade tankar i ett tidigare 

skede.  

4.2.10 Vad som behövs för att fler projekt ska arbeta med 4D-planering 

En Respondent uttryckte att kunskap och vägledning behöver tillföras. Att specialister träder 

fram, utbildar, samt hjälper byggprojekten att komma igång med 4D-planering och samtidigt 

framhåller dess fördelar och användningsområden. 

En annan respondent påtalar att beslut om att implementera nya arbetssätt måste komma från 

ledningen. Det är nödvändigt att utföra flera pilot-projekt för att kunna utvärdera om det är en 

lämplig planeringsmetod eller inte. Personen menar också att det krävs en mogen utveckling 

och att involverade parter inte ska vara rädda för att saker och ting kan gå fel, misstag är en 

lärdom.  

De flesta respondenter tror att ett utarbetat arbetssätt kan bidra till en ökad tillämpning av 4D-

planering. Respondenterna har också påtalat att bidragande faktorer skulle vara:  

 

 Enkelheten.  

 Tillgängligheten till programvaror. 

 Förståelse till varför och hur 4D-planering ska tillämpas.  

 Tillgängligheten till en BIM-koordinator i byggprojektet. 
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5 Diskussion 

5.1 Enkätundersökning 

5.1.1 Produktionstidplan och 3D-modell 

Arbetssättet 4D-planering erfordrar bra produktionstidplaner och 3D-modeller. Kunskap och 

erfarenheter hos projektets medarbete kring dessa delar är därför av stor vikt. Resultatet 

påvisar att näst intill alla respondenter är bekanta med produktionstidplaner och har varit med 

vid dess upprättande. Medarbetarna anses därför vara införstådda i produktionstidplanens 

innebörd för planeringsarbetet. Drygt hälften av respondenterna har någon gång arbetat med 

3D-modeller i produktionen vilket ger ett intryck av att 2D-ritningar fortfarande är vanligast i 

produktionssammanhang. Detta skulle kunna försvåra en fullskalig implementering av 4D-

planering eftersom det innebär ett stort steg för de personer som aldrig arbetat med 3D-

modeller tidigare.   

 

5.1.2 4D-planering 

4D-planering är enligt resultatet inte ett etablerat begrepp inom företaget. Av 112 

respondenter har 41 % aldrig tidigare hört talas om 4D-planering. Dessutom är det bara 13 av 

enkätundersökningens 112 deltagare som har tillämpat 4D-planering i byggprojekt. 

Erfarenheter och kunskap i arbetssättet betraktas därför som låg bland företagets medarbetare. 

De flesta personer som tidigare tillämpat 4D-planering i byggprojekt har själva utvecklat den 

kunskap som de besitter inom ämnet. För att höja kompetensen inom området kan därför 

utbildning vara en god investering för företaget. En stabil och genomgående grund för 

personalen inom ämnet är viktigt för att kunna ta nästa steg i denna utveckling. Enligt 

respondenterna finns det i dagsläget tydliga nyttor med användningsområdena för 4D-

planering. Det kan dock vara nödvändigt att förmedla och bevisa arbetssättets mervärde för 

produktionen. Det kan dessutom vara en fördel att ha genomförda dokumenterade pilotprojekt 

att ta lärdom av och för att öka tillförlitligheten för arbetssättet.  

 

5.1.3 Intresse för 4D-planering 

Resultatet från enkätundersökningen påvisar ett stort intresse för ökad tillämpning av 4D-

planeringen i produktionsskedet. Intresse hos medarbetarna i företaget är en av de viktigaste 

faktorerna för vidare tillämpning av 4D-planering. Ett stort engagemang hos medarbetare 

underlättar inlärningsprocessen av ett nytt arbetssätt och ökar chanserna för en lyckad 

implementering. Motstånd bland personalen kan i annat fall skapa negativ atmosfär i 

projekten och försvåra utvecklingsarbetet.  

Många av respondenterna upplever att det finns ett behov av en gemensam plattform inom 

företaget. Denna plattform bör inkludera utbildning och riktlinjer för hur arbetssättet ska 

utföras på ett produktivt sätt. Programvara är också viktigt att se över för vidare tillämpning 

av 4D-planering. I dagsläget finns flera program att utnyttja för att koppla samman 3D-modell 

och produktionstidplan. Två av marknadens etablerade programvaror är beskrivna i kapitel 3. 

Dessa skiljer sig i användning eftersom Vico länkar 3D-modellens objekt och 

produktionstidplanens aktiviteter efter geografiskt läge. Till skillnad mot Navisworks, som 

utgör liknande länk mellan de båda delarna efter namngivningen på dess komponenter. 4D-

planeringen blir likvärdig i de båda programmen men de behöver olika insatser i 

arbetsprocessen. Därför kan det vara viktigt att välja rätt programvara för företaget och arbeta 



  

29 

 

med denna genomgående. Då kan tydliga instruktioner utlämnas till personalen för hur 

upprättandet av en 4D-planering ska genomföras.  

Kostnader för att möjliggöra tillämpning av ett arbetssätt ska också vägas mot dess nytta. 

Vissa av respondenterna upplever ett större behov av 4D-planering i komplexa projekt och vid 

installationsarbeten. Det är möjligt att 4D-planering har störst lönsamhet vid uppförande av 

komplexa konstruktioner, då planeringen är av stor vikt för projektets framfart. Vid enkla 

projekt där företagets medarbetare besitter mycket erfarenheter från liknande byggen kan en 

3D-modell vara tillräcklig. Vid en implementering är det också viktigt att ha långsiktiga mål, 

men att påbörja arbetet omgående.   

 

5.1.4 Metoddiskussion 

Enkätundersökningen skickades ut till 210 medarbetare inom företaget i Stockholmsområdet. 

Svarsfrekvensen i enkätundersökningen uppgick till 53,6 %, vilket motsvarar 112 personer. 

Bortfallet kan bero på att personer utan kunskap inom området inte såg något intresse att 

delta, eller att de tillfrågade personerna befunnit sig i tidspress på grund av pågående 

byggprojekt och bortprioriterat ett deltagande för att inte flytta fokus från det aktuella 

projektet.  

Enligt litteraturstudier inom den kvantitativa forskningen ska svarsfrekvensen inte understiga 

70 % för att säkerställa att svaren representerar hela urvalet. Däremot kan tydliga indikationer 

urskiljas i respondenternas slutliga resultat, eftersom antalet svarande ändå är relativt många. 

Trovärdigheten för resultatet i undersökningen är för övrigt hög eftersom deltagarna är 

anonyma i sitt svarande, vilket mynnar ut i en ärligare respons.   

5.2 Personliga intervjuer 

5.2.1 Upphandlingsformens påverkan i arbetet med 4D-planering 

4D-planering är en planeringsmetod kopplad till BIM. Respondenterna har i den kvalitativa 

studien påpekat att arbetet med 4D-planering direkt påverkas av följande tre faktorer: 

  

 Val av 4D-simuleringsprogram. 

 Utfromning av 3D-modell. 

 Aktivitetsindelningen i produktionstidplanen.  

Det är entreprenören som upprättar produktionstidplanen och den som direkt arbetar med 4D-

planering. Alltså är det entreprenören som avgör vilket 4D-simuleringsprogram som skall 

tillämpas. Hur 3D-modellen sedan utformas beror på vem som äger 3D-modellen och det 

påverkas av vilken upphandlingsform byggprojektet utförs i. 

I en totalentreprenad är det är det beställaren som kontrakterar en entreprenör att fullt ut 

genomföra ett byggprojekt (4). Det innebär att entreprenören i sin tur upphandlar externa eller 

interna projektörer som utformar 3D-modellen. Det vill säga att entreprenören äger 3D-

modellen och kan sätta krav på dess innehåll och utformning. I en totalentreprenad har alltså 

entreprenören full kontroll över de faktorer som direkt påverkar 4D-planeringen och det bör 

därför medföra precis som respondenterna beskriver att en totalentreprenad underlättar både 

tillämpningen av 4D-planering och implementeringsprocessen.  

I en generalentreprenad förser beställaren entreprenören med alla handlingar för ett 

byggprojekt. Det innebär att entreprenören är beroende av att beställare ska ha intresset av att 
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investera i upprättande av 3D-modeller och att projektörerna utformat dem på ett sådant sätt 

att de blir tillämpningsbara för entreprenörerna. Om entreprenör och beställare inte har 

kommit överens om en lämplig utformning av 3D-modell, innebär det att entreprenören måste 

välja 4D-simuleringsprogram utifrån begränsade förutsättningar. 

I en samverkan samarbetar beställare, projektörer och entreprenörer för att tillsammans 

upprätta ett byggprojekt. Samverkan innebär att alla parter ser varandras problem som sina 

egna, vilket kan medföra gynsamma förhållanden för 4D-planering. Det är då viktigt att få 

beställare och projektörer att se nyttan med att tillämpa 4D-planering, vilket lämpligast görs 

genom att presentera tidigare byggprojekt som tillämpat 4D-planering och vilka resultat som 

framkommit. Syftet med samverkan är att med en öppen diskussion förebygga problem som 

Byggherrerollen (5) beskriver om till exempel bristande produktivitetsutveckling, 

uppkommna fel och konflikter.  Samtliga problem har fallstudien ”Feasibility study of 4D 

CAD in commercial construction” antytt att 4D-planering kan förebygga.  

 

5.2.2 I vilken omfattning 4D-planering använts 

Enligt de personliga intervjuerna har 4D-simulering tillämpats bland annat som 

planeringsunderlag i produktionsskedet. Av resultaten verkar typ av projekt inte vara någon 

förutsättning för att tillämpa 4D-planering då den kvalitativa undersökningen visade att 4D-

planering tillämpats på främst kommersiella byggnader, men också transportbyggnader, 

sjukhus och forskningsanläggningar. 

Ingen av respondenterna i den kvalitativa undersökningen hade någon gång genomfört ett 

byggprojekt där 4D-planering tillämpats genomgående i ett helt byggprojekt. Författarna 

antar, baserat på respondenterna svar att detta beror på att 3D-modellerna och 

produktionstidplanerna inte är tillräckligt kompatibla och att det finns en brist på kunskap 

inom området. Paralleller kan dras utifrån den kvantitativa undersökningen där nästan hälften 

av respondenterna svarat att de inte har tillämpat 3D-modeller i något byggprojekt. Detta kan 

innebära att utvecklingen av BIM och 3D-modeller ännu inte kommit tillräckligt långt. Trots 

detta är en implementering av 4D-planering möjlig. Resurserna kan dock behöva användas för 

att skapa en bra grund för hur 3D-modeller ska utformas. En mindre del resurser behöva 

placeras på pilotprojekt med syfte att utvärdera 4D-planering. Författarna tror som en 

respondent, att 4D-planering är en bra arbetsmetod, men för att utvärdera arbetssättet är det 

nödvändigt att fler byggprojekt tillämpar 4D-planering. Utifrån resultatet kan företaget dra 

slutsatser kring 4D-planeringens produktivitet och användarvänlighet för att sedan kunna 

bestämma en lämplig omfattning av en eventuell implementering.   

 

5.2.3 Hur storlek och komplexitet på ett byggprojekt påverkar användningen 
av 4D-planering 

Typen av projekt tycks inte påverka tillämpningen av 4D-planering, däremot påverkar storlek 

och komplexitet enligt respondenterna i den kvalitativa undersökningen.  

Enligt en respondent påverkar storleken av ett projekt möjligheterna att testa nya arbetssätt. 

Stora byggprojekt blir ofta tilldelade en större organisation med mer tillsatta resureser. En 

större organisation kan innebära att fler medarbetare är involverade med mer specifika 

arbetsuppgifter. Det innebär att byggprojektet kan ha en specifik person som enbart 

tidsplanerar vilket möjliggör implementering av nya planeringsmetoder. Det är också viktigt 

att personen som ansvarar för planeringen har ett intresse för 4D-planering och villig att testa 

det. I mindre byggprojekt kan de involverade ha fler ansvarsområden vilket gör det svårare att 
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enbart koncentrera sig på ett område och det kan i sin tur göra det svårare att testa nya 

arbetsmetoder.  

Storlek och komplexitet behöver nödvändigtvis inte höra samman. En del respondenter tror att 

det är olönsamt att tillämpa 4D-planering i icke komplexa byggprojekt. Frågan blir då var 

gränsen ska gå för om ett byggprojekt är komplext eller inte, och åt vilka personer 4D-

planeringen upprättas. För en komplex byggnad antas 3D-modellen vara detaljrik för att 

kunna illustera hur byggprojektet ska genomföras. I fallstudiern broprojektet som var ett 

komplext ”Applicability of 4D CAD in Civil Engineering Construction: Case Study of a 

Cable-Stayed Bridge Project” (20) krävdes mycket tid för att skapa 4D-simuleringarna med 

hög detaljeringsgrad och mindre tid för den övergripande 4D-simuleringen. Användarna 

uppskattade dock 4D-visualiseringarna med hög detaljeringsgrad eftersom en större förståelse 

inbringades för det komplexa byggprojektet.  

Om komplicerade byggprojekt behöver 3D-modeller och 4D-visualiseringar med hög 

detaljeringsgrad, kan eventuellt okomplicerade byggprojekts få bra planeringsunderlag med 

en lägre detaljeringsgrad. Fallstudien ”Measuring the effectiveness of 4D planning as a 

valuable communication tool” (18) syftade till att jämföra hanteringen av 2D-ritningar och 

4D-simuleringar. Inget antydde på att ”Measuring the effectiveness of 4D planning as a 

valuable communication tool” på något sätt var en komplicerad byggnad, men den gruppen 

med 4D-simuleringen lyckades färdigställa Legohuset till 100 % och samtidigt till en kortare 

tid än vad gruppen med 2D-ritningar kunde göra. Slutsatsen kan dras att 4D-planering kan 

minska produktionstiden och öka kvaliteten. Om 4D-planering då appliceras på ett mindre 

komplicerat byggprojekt, går det kanske att med hjälp av 4D-simuleringar ge en större 

förståelse åt främst yrkesarbetarna. Den förståelsen skulle kunna innebära att drifttiden och 

APL-tiden på en arbetsplats minskar som i sin tur påverkar totaltiden och den totala kostnaden 

för upprättandet av byggprojektet. 

 

5.2.4 Omständigheter som kan försvåra arbetet med 4D-planering i ett 
byggprojekt 

Omständigheter som kan försvåra arbetet med 4D-planering är som tidigare nämnt, val av 4D-

visualiseringsprogram, 3D-modellens utformning och produktionstidplanens 

aktivitetsindelning.  Eftersom dessa delar är essentiella och utgör grunden för 4D-planering är 

det viktigt att ha förståelse för vad det innebär att tillämpa ett visst 4D-visualiseringsprogram.  

I de personliga intervjerna nämde respondenterna två 4D-simuleringsprogram, Navisworks 

Manage och Vico Software. Författarnas har skapat en uppfattning om att Navisworks innebär 

en mer invecklad arbetsprocess än Vico Software. I Navisworks är det viktigt att 3D-modellen 

och produktionstidplanen är kompatibla, eftersom användaren importerar en 3D-modell och 

en produktionstidplan separat. I programmet skall sedan varje objekt i 3D-modellen kopplas 

samman med en aktivitet (tid) i produktonsidplanen. Detta förutsätter att projektören redan 

innan vet hur entreprenören kommer att upprätta byggprojektet. Vilket kan förklaras med ett 

exempel. Om en platta skall gjutas är det nödvändigt att plattan i 3D-modellen är i ett objekt 

och att det finns en aktivitet i produktonstidplanen som benämns på samma vis som i 3D-

modellen. Om en större platta ska gjutas kan det vara nödvändigt att dela upp arbetsmomentet 

i exempelvis fyra gjutetapper. Det är då viktigt att projektören skapat fyra objekt av plattan 

som överenstämmer med produktionstidplanens fyra etapper. Att projektören ska veta hur 

entreprenören planerar att upprätta ett byggprojekt är inte omöjligt, det beror på som tidigare 

sagt upphandlingsform, kommunikation och metod. I Vico softwares har författarna fått en 

uppfattning av att det inte spelar någon roll hur 3D-modellen blivit indelad i dess objekt så 

länge modellen representerar byggprojektet. Produktionstidplanen kan importeras in i Vico 
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Software eller upprättas i programmet. Vico Softwares anses vara mindre komplicerat 

eftersom tillämpningen av 4D-planering inte påverkas av upphandlingsformen i samma grad.   

5.2.5  Kompetens som krävs för att möjliggöra användningen av 4D-planering 

Kompetens innebär att en person eller en grupp innehar rätt kunskap, rätt erfarenhet, rätt 

utbildning och en vilja att lösa den aktuella uppgiften. 

Både den kvantitativa och den kvalitativa undersökningen antyder att det finns en vilja och ett 

intresse att tillämpa 4D-planering. Dock antyder båda undersökningar att det saknas en del 

utbildning, kunskap och erfarenhet inom ämnet. Genom att utbilda medarbetare och applicera 

den nya kunskapen i pilotprojekt går det att erhålla erfarenhet och ytterliggare kunskap. 

Erfarenhet är något som växer med tiden och med antalet byggprojekt som 4D-planeringen 

tillämpas på.  

 

5.2.6 Arbetsmoment som är mer lämpliga än andra att använda 4D-planering i 

Både den kvalitativa och den kvantitativa undersökningen visade att det finns många 

arbetsmoment som kan användas till 4D-planering. Några respondenter i den kvalitativa 

undersökningen ansåg att arbetsättet underlättas om 3D-modellerna innehåller stora volymer 

med tydliga avgränsningar. Det bör kanske vara dem arbetsmomenten byggprojekten i första 

hand ska fokusera på under inlärningsprocessen. Efter att medarbetarna fått erfarenhet av 4D-

planering kan även arbetsmoment som målning och installationsarbeten med mindre volymer 

och otydliga avgränsningar illustreras i 4D-simuleringen.  

 

5.2.7 Hur projektörer och entreprenörer kan underlätta för varandra i 
framtagandet av underlag för 4D-planering 

Som respondenterna påtalat behöver kommunikationen och samordningen förbättras mellan 

projektörer och entreprenörer. Det är svårt att påverka andra företag till ett gemensamt 

arbetsätt, eftersom stora skillnader kan påträffas i organisation, arbetskultur och verktyg. I 

framtiden kommmer det troligtvist vara oundvikligt att arbeta digitalt och med BIM. För att 

följa utvecklingen kan det bli nödvändigt att hitta programvaror som kan samordnas med 

företagets andra verktyg. Valet av programvara styrs också av vad övriga parter i 

byggbranchen använder sig av, det vill säga arkitekter, projektörer, leverantörer och andra 

som på något sätt är involverade i planeringsarbetet.      

  



  

33 

 

6 Slutsats 

Syftet med examensarbetet var att kartlägga förutsättningar för att tillämpning av 4D-

planering i produktionsskedet samt att undersöka och kunskapsåterföra 4D-planering till ett 

byggföretag i Sverige.  

Resultatet från enkätundersökningen visar att produktionstidplanen är ett etablerat verktyg i 

produktionen och att tjänstemän förstår dess tillämpning och nytta i projekten.  Däremot har 

3D-modeller hittills haft en mindre utbredning i produktionen, vilket påvisar att 2D-ritningar 

fortfarande dominerar på byggarbetsplatsen. På grund av otillräckliga erfarenheter och 

kunskaper kring 3D-modeller bland tjänstemän i produktionen kan försvåra en 

implementering av 4D-planering. Trots detta visar medarbetarna ett stort intresse för en ökad 

tillämpning av 4D-planering i produktion. Intresse skapar engagemang som möjliggör en 

framtida implementering. 

Resultatet från de personliga intervjuerna visar att de tre viktigaste förutsättningarna för att 

tillämpa 4D-planering i ett byggprojekt är en för ändamålet korrekt utformad 3D-modell, 

produktionstidplan och ett lämpligt 4D-simuleringsprogram. 4D-planering kan genomföras i 

samtliga entreprenadformer, men bästa förutsättningarna ges genom att arbeta i en 

totalentreprenad. Det är framförallt entreprenören som har intresse av 4D-planering och som 

ser de stora vinsterna med arbetssättet. Genom att fatta ett tidigt beslut om att 4D-planering 

skall tillämpas, och i vilken omfattning, skapas bättre förutsättningar för en framgångsrik 

arbetsprocess. 4D-planering kan tillämpas i alla typer av projekt och behöver nödvändigtvis 

inte användas genomgående i projekten. I projektorganisationer med begränsade resurser kan 

därför ett selektivt urval göras av perioder med exempelvis riskfyllda eller komplicerade 

moment där extra tydlighet är av större vikt. Dessutom underlättar en god kommunikation 

mellan entreprenör och projektör arbetet kring 4D-planeringens upprättande.  
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7 Rekommendationer  

7.1 Rekommendationer till företaget 

4D-planering är ett arbetssätt med tydliga tillämpningsområden som har påvisat stora fördelar 

i såväl anbudsskedet som i produktionensskedet. Produktiviteten går att öka genom minskade 

driftavbrott och mindre kvalitetsfel i produktion vilket medför fördelar gentemot traditionella 

metoder och verktyg. 4D-planering kan ge ett bra underlag för att planera riskfyllda eller 

komplicerade arbetsmoment som tillför arbetsplatsen en ökad säkerhet. Vilket har bekräftats 

av litteraturstudier, enkätundersökning och personliga intervjuer. Framtida utvecklingen i 

byggbranschen indikerar på mot mer komplicerade konstruktioner där bra planeringsunderlag 

är nödvändigt. Undersökningarna har också påvisat faktorer som kan försvåra en integrering 

av detta arbetssätt. Nedan ges förslag på hur företaget kan gå vidare inom denna utveckling.  

 

 Det är viktigt att så snart som möjligt påbörja en större implementering av 4D-

planering med långsiktiga mål.   

 

 Involvera produktionspersonal i projekteringen för att kunna ta tidiga beslut om 4D 

planering ska tillämpas och på så sätt möjliggöra att rätt förutsättningar ges för dess 

tillämpning.  

 

 Utbilda tjänstemän inom 4D-planeringens programvara och tillämpningsområden. 

 

 Investera i pilotprojekt som dokumenteras. Skapa sedan riktlinjer för hur arbetssättet 

ska genomföras steg för steg. Det är lämpligt att sammanställa erfarenheter och 

kunskap så att samtliga medarbetare får tillgång till det. Utförda pilotprojekt ger 

tjänstemän en trygghet och ett förtroende för arbetssättets användning. 

 

 Välj en programvara utifrån vad som passar projekten och som kan ge medarbetarna 

en enkelhet i användningen.  

7.2 Rekommendationer för vidare studier 

Vidare forskning rekommenderas inom följande områden: 

 

 Utredning av programvaror. 

Studierna har i viss mån utvecklat förståelsen för hur olika programvaror påverkar 

arbetsprocessen. I denna rapport nämns endast två programvaror, marknaden har 

uppvisat ett stort utbud och mer studier krävs för att göra en rekommendation om 

vilken programvara som är bäst lämpad för företaget. Indikationer finns men större 

utredning fodras. 

 

 Undersökningar i 4D-planeringens lönsamhet av detaljeringsgrad och typ av projekt. 

Resultatet från studierna har indikerat på att komplexa byggnader och installationer 

har större nytta av 4D-planering. Mer studier krävs för att uppvisa att detta är ett 

faktum. Det behövs också mer studier för att se vilken detaljeringsnivå som är mest 

lämplig för olika projekttyper.  
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

1. I hur många projekt har du jobbat med 4D-planering? 

2. Vilken/vilka entreprenadformer hade projektet/projekten? 

3. Ser du några fördelar och nackdelar med utförandeentreprenad och totalentreprenad med 

avseende på 4D-planering? 

4. Av vilken typ var projekten? (kommersiella byggnader, industribyggnader, bostäder, 

transportbyggnader, anläggning osv) 

5. Lyckades ni starta och avsluta projekten i tid? 

6. Varför valde ni att använda 4D-planering i dem projekten? 

7. Hade ni ett eller flera användningsområden för 4D-modellen och vilka var de i så fall? 

8. Fanns det särskilda omständigheter som försvårade arbetet med 4D-planering? 

9. Finns det arbetsmoment som är mer lämpliga än andra att använda 4D-planering till? 

10. Vilken kompetens krävdes det för att möjliggöra användningen av 4D-planering? 

11. Hur gick ni till väga för att samla ihop all data för att skapa 4D-modellen? 

12. Vilken roll hade den person som skapade 3D-modellen till 4D-modellen och var det någon 

medarbetare inom företaget eller utanför företaget? 

13. Vilken roll hade den personen som upprättade produktionstidplanen till 4D-modellen? 

14. Behövde 3D-modellen och/eller produktionstidplanen justeras för att kunna kopplas 

samman till en 4D-modell, om ja vad behövde justeras?  

15. Stötte ni på några problem utöver eventuella juteringar i arbetet med att länka tidplanen 

med 3D-modellen, om ja vilka? 

16. Vad fick ni ut av att analysera 4D-modellen? 

17. Kunde ni utnyttja 4D-modellen för att kartlägga olika alternativ för metodval och hur 

fungerade det? 

18. När och i vilket skede upprättades 4D-modellen? 

19. I vilket/vilka projektskeden använde ni er av 4D-modellen?  

20. Vilken roll hade den person som upprättade 4D-modellen? 

21. Vems initiativ var det att använda 4D-planering? (Beställarens, utförandeentreprenören, 

konsult osv) 

22. Fanns intresse hos beställaren att använda 4D-planering? 

23. Vilka andra aktörer var involverade i granskandet av 4D-modellen?  

24. Hur kan projektören och entreprenören underlätta för varandra i framtagandet av underlag 

för 4D-planering? 

25. Vilket 4D-modelleringsprogram använde projektet sig av? 

26. Fanns det några komplikationer i skapandet av 4D-modellen med avseende på 

programmet om ja vilka i så fall?  

27. Hur många manstimmar gick det till att skapa 3D-modellen, 4D-modellen och 

produktiontidplanen? 



  

 

 

28. Vad tycker du om 4D-planering?  

29. Finns det något som behöver ses över för att effektivare arbeta med 4D-planering? 

30. Vad behövs för att fler projekt ska arbeta med 4D-planering?   

 

  



  

 

 

Bilaga 3 - Intervju med person 1, 2015-04-23 

Respondenten är anställd som produktionschef på företaget. Personen har 21 års erfarenhet 

från byggbranschen, varav 18 år som anställd på företaget. 4D-planering är något 

respondenten inte arbetat med tidigare men besitter dock erfarenhet från tre projekt där 3D-

modeller och produktionstidplaner tillämpats utan någon digital sammankoppling. I projekten 

”klipptes” delar ut ur 3D-modellen och användes tillsammans med produktionstidplanen som 

visualiseringsunderlag med ett tvådimensionellt perspektiv.  

Det första projektet omfattade visualiseringsarbeten i anbudsskedet och det andra projektet 

var en bussdepå där en 4D-planering upprättades för produktionen. Det tredje projektet är en 

pågående byggnation som respondenten arbetar på i nuläget, där planeras produktionens 

framfart med hjälp av visualisering. Det finns även förhoppningar om att 3D-modell ska 

kopplas samman med produktionstidplanen till en 4D-visualisering, begränsningarna för detta 

är dock tid och kunskap inom projektet. Samtliga projekt var kontrakterade som 

totalentreprenad eller samverkan. Respondenten kan se hinder med att utöva 4D-planering i 

en generalentreprenad, då det kan vara svårt att få projektörerna att uppdatera 3D-modellerna 

efter uppkomna önskemål.   

Syftet med att planera utefter en visualisering med 3D-modeller och produktionstidplaner är 

att skapa bättre framdrifter för komplicerade konstruktioner. Genom att använda visualisering, 

tror respondenten att oerfarna ingenjörer och ny personal på arbetsplatsen lättare och snabbare 

kan förstå ett byggprojekts arbetsgång och komplexitet. I projekten där respondenten arbetade 

gjordes det också jämförelser mellan olika framdriftscenario, för att redovisa projektens olika 

vägval. Planeringsarbetena har stöttats av BIM-koordinatorer och planeringsspecialister. 

Program som projekten använt sig av för att möjliggöra visualiseringen har varit Tekla, 

Solibri och Navisworks. Projekten stötte på hinder i arbetsgången då 3D-modellen inte var 

tillräckligt uppdelad för tillämpningarna. Trots detta lyckades projekten optimera 

etappindelning och hitta kollisioner som inte var byggbara. Att använda 3D-modeller och 

produktionstidplaner utan koppling gav projekten i slutändan bättre ekonomi genom att 

produktionen kunde fortlöpa snabbare och med färre fel. 

Respondenten anser att svårighetsgraden på projektet avgör om det kan vara aktuellt att 

tillämpa hjälpmedel som visualisering. ”Är det så enkelt att det känns larvigt då skulle vi ju 

inte nyttja den”. Dessutom krävs mycket erfarenhet från produktion och 3D-modeller. Viktiga 

faktorer för att uppnå framgång med arbetssättet anses vara kunskap om hur byggnader 

tidigare har uppförts och om hur modellen ska delas upp på rätt sätt. För att underlätta detta 

arbete tror respondenten att det krävs samarbete och kommunikation mellan projektörer och 

produktionspersonal.  

Respondenten upplever att användandet av 4D-visualisering som planeringsunderlag är ett 

initiativ från entreprenörens sida, men upplever också att det är ett växande och aktuellt ämne. 

Respondenten anser att 4D-planering är ett bra verktyg för framtida projekt, men efterfrågar 

en enkelhet i dess användning. Ett grundpaket med utbildning i kombination med 

arbetserfarenheter är ett förslag på hur utvecklingen av 4D-planering kan drivas vidare. 

Dessutom är det viktigt att det finns ett intresse för ämnet och för ny teknik för att kunna 

utöka användandet av verktyget.  

  



  

 

 

Bilaga 4 - Intervju med person 2, 2015-04-24 

Respondenten är planeringsspecialist på företaget. Personens uppgift är att både teoretiskt och 

med lämpliga verktyg stötta regionens projekt med planeringskunskap. Personen har totalt tio 

års erfarenhet av planeringsarbeten och har de senaste två åren haft sin tjänst på företaget. 

Respondenten har aldrig tidigare arbetat i ett projekt, där tidplan och 3D-modell kopplats 

samman, dock besitter personen kunskaper om användningen av båda. Just nu deltar 

respondenten i ett utvecklingsprojekt, där ett program utvärderas. Syftet är att undersöka om 

programmet är en lämplig programvara för företget att tillämpa i framtida arbeten med 4D-

planering.  

Projekten som respondenten har deltagit i som använt separat 3D-modell och 

produktionstidplan har genomförts i kontraksformerna partnering, generalentreprenad och 

totalentreprenad. Projekten har framförallt omfattat bostäder och industribyggnader. 

Respondenten har inte deltagit genomgående i projekten utan gett projekten stöd vid behov. 

”Jag försöker få in det här i regionen med att vi ska arbeta proaktivt. Och redan från början 

ska vi ha en projekttidplan att jobba efter för att jobba bort de här panik och 

brandkårsutryckningarna”.  

I projekten har 3D-modellerna parallellt med produktionstidplanerna använts som visuellt 

planeringsunderlag, liknande 4D-planering utan digital koppling. På samordningsmöten har 

projektchefer, produktionschefer, produktionsingenjörer, UE, deltagit i planeringsarbeten som 

bland annat resulterat i 3-4 veckors produktionstidplaner, vilka även har justeras under 

projektets gång. Den visuella planeringen bestod av zonindelningar med olika färger för att 

visa aktiviteter i produktionstidplanen. Detta har tydliggjort var olika yrkesgrupper befunnit 

sig under aktuella veckor. På så sätt har utrymmeskonflikter kunnat undvikas. Underlaget har 

dessutom gett ett visuellt bevis på att byggnaden gått att uppföra enligt planerat. Syftet med 

att visualisera är att skapa en störningsfri produktion genom att tänka först och jobba sen. 

”Står man still i produktionen så kostar det mycket mer än om man hade lagt ner den där 

kronan i en projektering”.  

Arbetssättets utmaningar har varit kommunikationen, engagemanget och delaktigheten bland 

projektorganisationernas medlemmar. För att utgå från 3D-modeller och produktionstidplaner 

som ett visuellt styrningsmedel behövs erfarenhet från produktionen. Detta så att projektet blir 

ekonomiskt och produktionsvänligt, det vill säga att aktiviteterna utförs i rätt ordningsföljd 

med rätt metodval. Förutom erfarenhet upplever respondenten att kunskap om hur en 3D-

modell och produktionstidplan skapas är viktigt.  

Respondenten anser att dålig kommunikation mellan projekteringen och produktionen skapar 

svårigheter i den fortsatta utvecklingen. På grund av svårigheter kring länkandet mellan 

produktionstidplan och 3D-modell har 4D-planering inte tillämpats. Respondenten ser ändå en 

vinning med att använda 4D-planeing för att minimera problem i produktionen. Respondenten 

anser också att komplexiteten på ett projekt är det som styr vilken planeringsnivå som behövs. 

Enklare projekt där företaget har goda erfarenheter och kunskaper inom, är inte i lika stort 

behov av en noggrann planering som vid ett komplext projekt. För arbeta med 4D-planering i 

framtiden är det viktigt att alla känner en nytta av verktyget och förstår vad det kan användas 

till.    

 

 

 



  

 

 

Bilaga 5 - Intervju med person 3, 2015-04-27 

Respondenten har en bakgrund som byggnadsingenjör och arbetar som BIM-koordinator på 

företaget. Personen har arbetat på företaget i fyra och ett halvt år med arbetsuppgifter inom 

området BIM. Respondenten har arbetat med 4D-planering i tre projekt där två av projekten är 

pågående och ett är avslutat. 4D-planeringen har aldrig använts helt genomgående utan har 

tillämpats i produktion då ett behov uppstått. Projekten där 4D-planering tillämpats har 

omfattat kommersiella byggnader som uppförts i kontrakt med beställaren som 

totalentreprenad eller partnering.  

I samtliga projekten har det varit entreprenörens initiativ att upprätta en 4D-planering. Det har 

varit projektörer som upprättat 3D-modellerna och produktionschefer eller tidplanerare som 

upprättat produktionsplanerna. Syftet har varit att med planeringsunderlaget skapa bättre 

kommunikation, framförallt internt på arbetsplatserna. Det program som använts för att 

koppla 3D-modellerna med produktionsplanerna är Navisworks.  

Respondenten upplevde att det fanns problem med kopplandet mellan 3D-modellerna och 

produktionstidplanen eftersom 4D-planeringen för projekten upprättades i produktionsskedet. 

Det har inneburit svårigheter med att få projektörerna att justera 3D-modellerna, då dessa 

personer ofta varit upptagna med annat arbete. Därför har BIM-koordinatorer exporterat 

produktionstidplanen till en Excelfil för att där, kunna preparera informationen och 

möjliggöra en koppling till 3D-modellen i Navisworks.  

Användningsområdena för 4D-planeringen har varierat mellan de olika projekten. I det första 

projektet tillämpades 4D-planering för att visa ordningsföljden av arbetsmoment i 

uppförandet av en konsertsal samt hur den planerade framdriften skulle genomföras. Det 

projektet hade en hög detaljeringsnivå, till skillnad från det andra projektet, där 4D-

planeringen utformades mer övergripande. Skillnaden blev att visualiseringen illustrerade 

byggandens framdrift med ett perspektiv utifrån, vilket innebar att deltagarna kunde se 

projektet växa fram. Detta användes till exempel när nya arbetsgrupper anlände till 

byggarbetsplatsen för att ge dessa en snabb och tydlig förståelse för projektet. Det tredje 

projektet hade många arbetsmoment kring samma skede i produktionen vilket resulterade i en 

rörig situation. 4D-planeringen syftade till att göra planeringen mer lättförståelig genom en 

visuell tydlighet. Förutom dessa tre projekt har respondenten varit delaktig i framtagandet av 

en anbudsvisualisering. 

Användandet av 4D-planering har gett projektets deltagare en enhetlig bild genom den 

visuella tydligheten av projektet. 4D-modellen har även potential för att göra 

kollisionskontroller, där medverkande personer kan detektera eventuella krockar av 

arbetsmoment i produktionen. Visualiseringen kan även hjälpa projektets deltagare att planera 

inför tillfälliga konstruktioner som kan vara nödvändiga för vissa arbetsmoment.  

Respondenten upplever en viss saknad av detaljfunktioner i programmet Navisworks kring 

färgsättning och nedsläckningsförmågor, vad som ska synas och inte ska synas. Personen ser 

ändå potentiella värden med 4D-planering. En fullt fungerade koppling mellan 3D-modeller 

och produktionstidplaner skulle ge projekt ett större mervärde. I dagsläget är kopplingen till 

4D-planering en tidskrävande process och det kan finnas andra naturliga steg att ta i 

utvecklingen innan det är aktuellt med 4D-planering, ”man måste hela tiden väga insats mot 

nyttan på något sätt”. Respondenten ser att det är viktigt att projektets medlemmar är mogna 

för att kunna ta till sig verktyget och de visar intresse för det. För en fortsatt utveckling inom 

4D-planering är det även viktigt att verktyget är enkelt att utöva med tydliga tillämpningar. 



  

 

 

För att få 4D-planering att fungera bättre i framtiden anser respondenten att kommunikationen 

mellan projektering och produktion måste förbättras. Det är viktigt att i början av ett projekt 

tydliggöra att 4D-planering ska tillämpas. Då kan detaljeringsnivå, struktur och kodning 

samordnas vilket kan skapa bättre förutsättningar för att arbeta med 4D-planering. 

Respondenten anser även att det är lättare att skapa storskaliga, detaljfattiga 4D-planeringar 

med visualiseringar som ger god överblick i projekten. 

  



  

 

 

Bilaga 6 - Intervju med person 4, 2015-04-28 

Respondenten har arbetat som BIM-koordinator på företaget sedan år 2011 och har ytterligare 

erfarenhet av branschen sedan år 2001. Respondenten har erfarenhet från fem till sex 

kommersiella byggprojekt där 4D-planering tillämpats i anbudsskedet. Byggprojekten 

utfördes med kontraktsformerna totalentreprenad och generalentreprenad. Upphandlingsform 

påverkade inte respondentens arbete i projekten. I övrigt har respondenten deltagit i 

delmoment av produktionen där 3D-modeller och produktionstidplaner använts separat, utan 

digitala kopplingar.  

Syftet med att upprätta 4D-planeringen har varit att ge samtliga deltagare i anbudsarbetet en 

förståelse för hur byggnaden ska uppföras. Genom att använda 4D-planering kunde 

entreprenören också visa hur säkerheten för tredje man kunde säkerställas under projektets 

genomförande. Då 3D-modellerna och den generella produktionstidplanen är upprättad i 

anbudet är ytterligare arbeten nödvändiga vilka innebär justeringar och kompletteringar av 

delarna för att få en 4D-planering som går att nyttja i produktionen.  De upprättade 4D-

planeringarna för anbudet har varit användningsbara vid inköp av material till produktionen.  

Produktionen efterfrågar ofta varierande detaljeringsgrad beroende på projektets omfattning 

och vart problemen uppstår, detta skapar enligt respondenten svårigheter i 4D-planeringens 

upprättande. I de projekt där 3D-modeller och produktionstidplaner använts separat (utan 

digital koppling), har projektets medarbetare ändå haft underlag för mängduttagning, kunnat 

detektera utrymmeskonflikter samt utföra kollisionskontroller. Utöver detta kunde deltagarna 

också visualisera upplagsytor, ställningar, byggkranar och bygghissar med mera. I vissa fall 

har maskinernas rörelser också illustrerats med transparanta zoner. Produktionens 

användningsområden för 3D-modeller involverar även arbetsmoment så som 

arbetsberedningar, APD-plan, inköp och säkerhetsgenomgångar för nya arbetare på 

arbetsplatsen. Genom att använda 3D-modeller och produktionstidplan som 

planeringsunderlag kunde projekten minska utgifterna. ”På ett bygge så skulle de ha 3 

stycken, 60 meters stomkranar och vi lyckades göra så att det bara behövdes 2”. Genom 

visualisering tydliggörs arbetsmoment och utformning vilket kan ge projektet bättre 

förutsättningar för uppförandet av byggnaden.  

Respondenten anser att kompetens inom tidsplanering, byggprocessen och 

modelleringsverktyg är viktiga faktorer för att lyckas med 4D-planering. Tidsplanering av 

projekten har vanligen utförts av produktionschefen eller tidsplanerare, där planeringarna 

upprättats i Gantschema och 3D-modellen upprättades av projektör i ett lämpligt 

modelleringsprogram. Justeringar gjordes i både produktionstidplan och 3D-modeller för att 

få dem att stämma överens med varandra.   

För att driva utvecklingen vidare är det viktigt att personer med erfarenhet av produktion är 

delaktiga i projekteringen för att minska glappet mellan skedena och undvika dubbelarbeten. 

Navisworks är programvaran som använts för koppling mellan 3D-modell och 

produktionstidplan. Respondenten anser att Navisworks har brister som gör att processen kan 

bli lång och invecklad om felaktig uppdelning av 3D-modellerna och produktionstidplanerna 

har gjorts. Respondenten tycker att Vico är ett alternativt verktyg för framtida arbete med 4D-

planering, där 3D-modellerna importeras och placeras efter geografiskt läge. Det 

respondenten tycker är bra är att det går att dela upp 3D-modellen utan att ändra den verkliga 

3D-modellen. Idag byggs det många komplexa byggnader, med mycket installationer och 

därför tror respondenten att 4D-planering kan vara ett bra verktyg för att minska byggtiderna 

och öka produktiviteten i framtida projekt.  



  

 

 

Bilaga 7 - Intervju med person 5, 2015-04-29 

Respondenten har arbetat med CAD och BIM i totalt 20 år, varav fem år som BIM-

koordinator på företaget. Personen har aldrig arbetat genomgående med 4D-planering i ett 

byggprojekt. Däremot har respondenten jobbat i tre projekt där 4D-planering har varit ett 

verktyg för olika delar i projekten. I de tre projekt där 4D-planering har tillämpats har 

byggprojekten uppförts under kontraktsformerna totalentreprenad eller partnering. ”Om vi har 

kontrollen själva så kan vi styra upp det från början”. Respondenten menar att det är lättare 

att tillämpa 4D-planering i en totalentreprenad eftersom entreprenörerna själv kan ställa krav 

på 3D-modellerna och hur de ska utformas.  

Ett av byggprojekten är en stor forskningsanläggning i Sverige. Tidigare har respondenten 

också varit delaktig i ett konserthus, en kongress och ett hotell. Utöver detta har han arbetat 

med ett mindre projekt, en lagerlokal.  

Initiativ att använda 4D-planering har kommit från entreprenörens sida, då produktionen 

efterfrågat verktyget. Flera parter bland annat planerare, inköpare och medarbetare inom 

arbetsmiljö har sedan internt analyserat underlaget. 4D-planeringen användes för att skapa en 

och samma målbild för samtliga deltagare i projekten. Fler av projektets medverkande 

personer har förstått arbetsprocessen med hjälp av 4D-visualiseringara och förstått vilka 

problem som kan uppstå. Förståelsen innebär att fler kan vara med i diskussioner och 

tillsammans bearbeta fram enklare lösningar. Respondenten anser att det finns många 

användningsområden för 4D-planering när den väl är upprättad. Planeringsunderlaget kan 

bland annat utnyttjas till att ta fram lämpliga arbetsplatsdispositionsplaner (APD-planer). Där 

till exempel visualiseringar av kranar, maskiner, bodetablering och vändradier för lastbilar 

kan ingå. Med hjälp av APD-planer kan projektets logistik planeras. 4D-planering anses 

framförallt vara ett lämpligt verktyg i komplexa projekt. 

Länkandet mellan 3D-modellerna och produktionstidplanerna har vanligen gjorts i 

programmet Navisworks. Det som komplicerar arbetet med 4D-planering är att programmet 

ställer krav på att 3D-modellens olika delar ska ha en namnsättning som motsvarande 

aktiviteterna i produktionstidsplanen. Detta har varit svårt och manuellt arbete har varit 

nödvändigt i processen. I de flesta projekt har Excel varit en extra arbetsprocess för att reda ut 

komplikationer så som rätt namnsättning på delmomenten.  

För att möjliggöra 4D-planering anser respondenten att det är viktigt att i ett tidigt skede 

klargöra att 4D-planering ska tillämpas så att 3D-modellerna skapas efter rätt förutsättningar. 

Dessutom tror respondenten att kompetens inom programvara är viktig men också 

samordning för att projektörerna ska kunna leverera rätt material som stämmer överens med 

produktionstidplanerna. Upprättandet av 3D-modeller sker sent i projekteringsskedet eller 

tidigt i produktionsskedet och kan ske externt eller internt inom företaget medan 

produktionstidplanen oftast upprättas tidigt i produktionsskedet internt av produktionschefer 

eller planerare. Det finns projekt som har tillämpat 4D-planering redan vid anbudet, men då är 

3D-modeller och produktionstidplaner grovt utformade och därmed detaljfattiga. De 3D-

modellerna och produktionstidplanerna kan vara ett underlag för produktionens 4D-planering 

men de är oftast inte tillräckligt utvecklade för en direkt tillämpning.  

Respondenten tror att 4D-planering är ett område som kommer växa i framtiden när 

projektörer och konsulter har en bättre förståelse för vad det ska användas till. För att nå dit 

anser respondenten att det också behövs ett gemensamt arbetssätt för projektering och 

produktion med en nomenklatur på kodning och ett tydligt tillvägagångsätt.  

  



  

 

 

Bilaga 8 - Intervju med person 6, 2015-04-30 

Respondenten har arbetat fem år på företaget där personen för tillfället jobbar som 

projektchef. Personen har varit aktiv inom byggbranschen i cirka 20 år och har erfarenhet från 

olika bolag och arbetsuppgifter. Respondenten har tidigare tillämpat 4D-planering under 

halvår i ett projekt där byggnaden uppfördes under kontraktsformen OPS, vilket innebär att 

företaget är med och finansierar, utför samt förvaltar projektet.  

Initiativet till att 4D-planera på projektet kom från respondenten själv då det efterfrågades 

mängframtagning efter byggordning. ”Själva idén med 4D är ju att få mängderna i boxar 

utifrån när det ska byggas”. Eftersom projektörerna tidigare utformat en 3D-modell som inte 

var tillräckligt uppdelad och som inte stämde överens med önskvärd byggordning valde 

respondenten att tillämpa programvaran Vico. Programmet Vico ansågs som ett lämpligt 

verktyg eftersom programvaran kopplar efter geografiskt läge och tillåter en uppdelning i 3D-

modellen utan att originalet förändras. Företagets medarbetare var ovana att arbeta med Vico 

och därför spenderade respondenten mycket tid för att lära sig programmets olika funktioner. 

Det var sedan utifrån 3D-modellen i Vico som respondenten skapade produktionstidplanen 

och kopplingarna mellan tidplanen och 3D-modellens objekt.  

4D-planeringen färdigställdes i ett skede mellan systemhandling och bygghandling. 

Tillämpningsområdena i produktionen blev utformning av produktionstidplaner, framtagning 

av mängder och resurssatta produktionstidplaner. Dessutom användes 4D-visualiseringen för 

att ge ökad förståelse i arbetsgången för projektetdeltagare och för att jämföra olika 

byggordningar och deras påverkan i produktionstidplanen. 4D-planeringen utnyttjades internt 

av framförallt projektchef, produktionschef men också av andra medarbetare i produktionen. 

Genom att hitta den optimala produktionstidplanen, använda rätt byggordning och 

arbetsmetod ville projektet med hjälp av 4D-planering uppföra projektet på ett effektivt sätt.  

Respondenten säger att beställaren inte bara har ett intresse utan många gånger också har krav 

på 3D-modeller. Ett exempel är Locum vilka har utformat en BIM-manual som beskriver hur 

projektörerna ska arbeta och vad 3D-modellen ska innehålla. Respondenten anser att 4D-

planeringens framtida utveckling beror på val av programvara. ”Om man ska använda 

Navisworks till exempel, då måste alla objekt vara kodade på ett speciellt sätt. Väldigt 

noggrant med kodningen, för att det ska funka i relationsdatabaserna”. Respondenten säger 

också att ett system för 3D-modellernas och produktionstidplanernas kodning måste utformas 

åt Navisworks för att få kopplingarna och 4D-planering att fungera. Genom att använda Vico 

istället undviks problematiken med kodningen och styckningen av 3D-modell.  

Respondenten förespråkar en framtida användning av 4D-planering. Förutsättningarna med 

programvaror finns, men det skulle eventuellt innebära inlärning av nytt system för 

personalen. Kompetensen inom området 4D-planering är väldigt varierande i företaget. Det 

finns grupper som aldrig har hört talas om begreppet och andra som vill utveckla men som är 

utan verktyg. För att kunna arbeta mer med 4D-planering i framtiden behövs utbildning av 

personalen.  

  



  

 

 

Bilaga 9 - Intervju med person 7, 2015-05-04 

Respondenten har arbetat på företaget sedan år 2004. Idag arbetar personen som projektchef 

och har tidigare varit verksam som projektingenjör och distriktinköpsledare inom företaget. 

Respondenten har erfarenhet från ett projekt där 4D-planering tillämpats. Byggprojektet 

omfattade en kommersiell byggnad som uppfördes mellan åren 2007 och 2010. Byggnaden 

var kontrakterad som totalentreprenad. Respondenten anser att det är en stor fördel att äga 

indata till 3D-modellerna och att entreprenör kan styra vilka parametrar som ska ingå. Det kan 

bli svårt att överkomma i generalentreprenad då entreprenören blir serverad med handlingar 

där informationen ofta är begränsad. ”I min värld så blir det ju lättare om man äger hela 

projekteringen själv”.        

4D-planering kunde användas därför att projektets organisation var stor och för att resurser 

fanns. 4D-planeringen utfördes i Solibri och genomfördes i syfte att undersöka arbetssättets 

framtida möjligheter för implementering. Kopplandet mellan 3D-modell och 

produktionstidplan blev en komplicerad arbetsprocess med mycket handpåläggning. Det finns 

också tidskrävande dubbelarbeten i tidigare skeden som vid utformning av 3D-modellen. 

”Man gör ett jobb i 2D och sen så integrerar man in det i 3D, istället för att fullt ut arbeta i 

3D och sen när man är klar trycka ut en 2D-ritning utifrån modellen”. Arbetet resulterade 

slutligen i film som illustrerade byggnadens framfart. 4D-planeringen utnyttjades väldigt lite i 

projektet då underlaget ansågs för betungande och detaljerad. Istället användes 3D-modellerna 

i produktionen för att göra kollisionskontroller, redogöra för vart installationsstråk fanns, 

visualisera komplexiteten hos byggnaden och öka förståelsen för yrkesarbetarna. Ett exempel 

på ytterligare användning av 3D-modell var när projektet skulle installera cirka 20 rulltrappor. 

Rulltrapporna levererades i hela element och då utnyttjades 3D-modellen för att undersöka 

lämpligast metod för att lyfta in rulltrapporna i byggnaden.  

Respondenten anser att rätt programvara är en förutsättning för en större användning av 4D-

planering. ”Vi har ju suttit och ritat 2D-ritningar i evigheter det är klart att det är det som är 

vår komfortzon”. För att få utvecklingen att gå framåt anser respondenten att projektörer och 

beställare måste bearbetas och stöttas i detta arbetssätt. Respondenten berättar också att 

företaget tillämpar vissa program som inte alltid är anpassade för byggbranschen. För att 

släppa greppet om 2D-ritningar och öppna upp möjligheter för BIM behöver företaget länka 

samman datorprogram för att få ett enklare arbetssätt. Respondenten säger också att beslut om 

en sådan integrering och ändring av affärssystem tar tid att genomföra och kan bli en stor 

utgift för företaget. Det är också ett svårt ställningstagande som ska tas av ledande positioner i 

företaget. Respondenten anser att mindre företag har lättare för att implementera nya 

arbetssätt, då det finns färre personer att utbilda och övertyga.     

För att ta utvecklingen till nästa nivå och börja tillämpa 4D-planering säger respondenten att 

projekten tidigt behöver ta tydliga ställningstaganden i vilken nivå planeringen ska ligga på. 

Detta för att skapa rätt förutsättningar för det aktuella projektet. Projektering och produktion 

behöver också synkronisera program mellan parterna för att förbättra kommunikationen 

mellan byggskedena. Respondenten ser en stor fördel med att 4D-planering som ger en exakt 

bild av hur projektet ligger till vid vald tid i tidsaxeln.  

  



  

 

 

Bilaga 10 - Intervju med person 8, 2015-05-04 

Respondenten har arbetat 4 år på företaget och under de två senaste åren har personen jobbat 

som planerare. Sedan årsskiftet har respondenten en ny roll som planeringsspecialist. 

Respondentens huvudsakliga arbetsuppgifter är att ge företagets regionala projekt stöd och 

hjälp i planeringsarbeten. Tidigare erfarenhet från 4D-planering finns framförallt från ett 

projekt, som omfattar både garage och kontor. Projektet utförs som en totalentreprenad, vilket 

respondenten tror medför en lättare tillämpning av 4D-planering därför att entreprenören då 

har kontroll och kan styra projekteringsarbetet efter egna önskemål. Projektet valde att 

tillämpa 4D-planering därför att både resurser och intresse för planeringsarbetet fanns. 

Arbetet kring 4D genomfördes med stöd av projektchefen och BIM-koordinatorer.  

Respondenten upplevde att bristen på kunskap blev ett hinder i upprättandet av 4D-

planeringen och att en manual som beskriver tillvägagångsätt vid arbete med 4D hade varit 

användbart. Kopplingen mellan 3D-modellen och produktionstidplanen försvårades av att 

objekten i 3D-modellen hade en kodning som inte överensstämde med dess aktiviteter. 

Projektet tvingades därför beställa nya kodningar och uppdelningar av objekten vilket 

resulterade i utökade utgifter för projektet. Det blev en tidskrävande process eftersom alla 

kopplingar gjordes manuellt i programmet Navisworks. Den extra tiden som lades ner på 

kopplandet medförde att 4D-planeringen eftersläpade och passerade den vekliga 

arbetsprocessen vilket ledde till projektet aldrig fick någon användning av 

planeringsunderlaget.  

Projektgruppens förhoppningar om att kunna tillämpa 4D-planering var att se byggnadens 

framdrift och lämpliga ordningsföljder av projektets aktiviteter. Det fanns också en önskan 

om att kunna visualisera byggprocessen med en film och därigenom öka förståelsen för 

besökare och beställare. Respondenten tror dessutom att en sådan film skulle kunna tillämpas 

internt på arbetsplatsen och förbättra kommunikationen mellan olika parter. Respondenten ser 

också en nytta av 4D-planering med avseende på logistik, placering av stora maskiner samt 

ökad säkerheten på arbetsplatsen. 

Respondenten tror att arbetsmoment som involvera stora ytor med tydliga avgränsningar är 

lämpligast att visualisera i 4D, till exempel gjutning, golvläggning, Prefabmontage och 

fasadmontage. Detaljerade arbeten som målning kan bli svårare att illustrera. Dessutom finns 

eventuella svårigheter i att visualisera installationsarbeten, då dessa oftast sker från olika 

fronter.  

För att vidareutvecklas inom området 4D-planering anser respondenten att det behövs ett 

bättre samarbete mellan projektörer och entreprenörer samt ett bra system för kodning av 

objekt i 3D-modellerna med aktiviteter i produktionstidplanen. För att lyckas behövs också ett 

lämpligt program för 4D-planeringen med ett utarbetat och tydligt arbetssätt. ”Jag tror att det 

skulle vara ett jättebra verktyg om det var smidigare att använda”. Respondenten ser många 

fördelar med 4D-planering och tror bland annat att arbetsättet kan öka både kvaliteten och 

produktiviteten i byggprojekt. 

 


