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Sammanfattning 

 
I den här studien har författarna undersökt hur byggföretaget Skanska använder 

Building Informationen Modelling (BIM) idag på Nya Karolinska i Solna (NKS) och 

dess möjligheter utöver hur det används idag. Syftet med studien var att undersöka om 

man med hjälp av BIM kan skapa bättre förutsättningar för arbetsberedning, 

visualisering och mängdning på NKS. Målet med undersökningen var att kunna ge 

rekommendationer till Skanska hur de med hjälp av BIM kan förbättra förutsättningarna 

för arbetsberedning, visualisering och mängdning för betong och markarbeten.  

 

För att uppnå målet har författarna genomfört en litteraturstudie där vetenskapliga 

artiklar analyserats. Författarna har efter analysen genomfört en fallstudie i form av 

intervjuer med ett urval av yrkesgrupper från Skanska. Intervjuerna genomfördes för att 

undersöka hur Skanska använder BIM idag. Fallstudien jämfördes sedan med 

litteraturstudien för att undersöka kopplingen mellan teori och hur det är på NKS.  

 

Studien visade på att BIM har stort potential att underlätta arbetet med arbetsberedning, 

visualisering och mängdning för betong och markarbeten inom produktionen på NKS. 

Genom att man använder sig av BIM och dess 3D-modeller för visualiseringen av 

projektet så skapar man bättre förståelse för projektet. Med 3D-modellen ges även 

möjligheten att hämta mängder direkt ur modellen med hjälp av volymen för det valda 

elementet. Lägger man även till 4D BIM (tidsplanering) så kan man skapa en 

tidseffektiv planering. Det man dock skulle behöva göra på NKS är att informera 

personalen om vad BIM är och fördelarna som finns med att använda sig av BIM. 
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Abstract 

 
In this study, the authors investigated how the building construction company Skanska 

uses Building Information Modelling (BIM) today at the New Karolinska in Solna 

(NKS) and its capability. The study was limited to work preparation, visualization and 

quantification of concrete and ground works in the construction site. The purpose of this 

study was to investigate whether or not using BIM can create better conditions for job 

preparation, visualization and quantification at NKS. The goal of the survey was to 

provide recommendations to Skanska about how using BIM can improve conditions for 

work preparation, visualization and quantification of concrete and ground works. To 

achieve this goal, the authors conducted a review and analysis of scientific articles. The 

authors have carried out and analyzed a case study by interviewing a sample of 

professions from Skanska. The interviews were conducted to examine how Skanska are 

using BIM today. The case study was then compared with the literature study to 

investigate the link between theory and how it works at NKS. 

 

The study found that BIM has great potential to favor the process of work preparation, 

visualization and quantification of concrete and ground works in the construction site of 

NKS. By the use of BIM and its 3D models for visualization will create better 

understanding for the project. The 3D model gives the opportunity to get material 

quantities directly from the model by using the volume of the selected element. 4D BIM 

(scheduling) gives opportunies to create a time-efficient planning. That would be 

needed to do at NKS is to inform the staff of what BIM is and the benefits by using 

BIM. 
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 

Företagen började använda sig av digitala ritningar istället för traditionella handritade 

ritningar i början på 1980-talet. Dessa har på senare tid börjat ersättas med Building 

Information Modelling (BIM). BIM är en beskrivning av en byggnad i både geometri 

och information. BIM kan utöver visualisering användas till tidsplanering (4D BIM) 

och kalkyler (5D BIM). Det finns stort intresse för BIM idag men hur BIM ska 

tillämpas i produktionen är oklart. Även definitionen av BIM är oklar ifall det är en 

modell eller ett sätt att arbeta på enligt Claesson och Kjellkvist (2013). Enligt BIM 

Alliance (2013) måste fyra kriterier vara uppfyllda för att begreppet BIM ska användas 

1. En eller flera objektorienterade modeller 

2. Egenskaper är kopplade till objekten 

3. Relationer finns mellan objekt 

4. Möjlighet att producera olika informationsvyer ur modellen/modellerna. 

Med modeller avses, enligt BIM Alliance (2013), även andra modeller än geometriska 

så som tidsplanering, ekonomistyrning, beräkningar och simuleringar. Definitionen av 

BIM i det här examensarbetet är BIM som informationsbärare för att underlätta 

arbetsberedning visualisering och mängdning. 

Fördelarna med att använda BIM inom produktionen är att BIM som underlag från 

projekteringen anses ha bättre kvalité, är tydligare och den tid man lägger på att lösa 

konflikter och missförstånd kan reduceras med upp till 90 %. Kommunikationen mellan 

aktörer blir även smidigare eftersom informationen snabbare når rätt aktör och även 

ÄTA-relaterade kostnader för installationer kan halveras (Jongeling, 2008). Arnäs – 

Nielsen och Olsson (2013) säger att det är viktigt att företagen använder sig av BIM för 

att ligga i framkant inom byggsektorn. 

1.2 Skanska och NKS 

 

Skanska bildades 1887. 1897 etablerade Skanska sin första internationella verksamhet 

och under 1900-talet spelade Skanska en stor roll i byggandet av Sveriges infrastruktur. 

Verksamheten som bedrivs idag är främst fokuserad till byggande, utveckling av 

bostäder samt projektering inom kommersiella fastigheter och infrastruktur (Skanska, 

2016). 

 

Nya Karolinska Solna (NKS), är ett sjukhus som följer OPS modellen (Offentligt Privat 

Samverkan) där den privata och offentliga sektorn samverkar. NKS är Skanskas största 

kontrakt någonsin och kommer att bli världens största OPS-sjukhus och även Sveriges 

första OPS-byggnad. De fem nya byggnaderna kommer att vara mellan nio och elva 

våningar höga och kommer under produktionen att delas in i olika delprojekt och 

benämnas som olika faser. Byggandet av NKS är ett av de största byggprojekten i 

Europa och som mest kommer 2000 människor att arbeta på bygget samtidigt. I ett 

OPS-projekt är kontraktstiden vanligtvis mellan 25-30 år och detta innebär att Skanska 

sköter underhållet under kontraktstiden så att byggnaden ska kunna överlämnas i så bra 

skick som möjligt.  (Skanska u.å.). Genom att man använder sig av BIM i hela 

byggprocessen kommer detta även att underlätta underhållsarbetet. Om modellen är OK 

kan den användas i förvaltningsskedet om informationen överlämnas, vilket den 
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kommer göra enligt A. Jägbeck, BIM-samordnare på Skanska, (personlig 

kommunikation, 9 maj, 2016). Därför är det även viktigt att man för in information i 

modellen under produktionsfasen om till exempel ändringar sker. Även information 

som till exempel inmätningar för betong och markarbeten om något skulle behöva 

åtgärdas i efterhand. 

 

1.3 Problem 

BIM används idag i produktionen på NKS men viss problematik finns med 

användningen. I ett möte med M. Strömberg och P. Romero (Personlig kommunikation, 

15 mars, 2016) togs delar av problematiken som finns med användningen idag för 

betong och markarbeten upp. Bland annat finns det frågor om vilka delar av modellen 

som är uppdaterade när de är färdigställda och hur man skulle anpassa modellen för 

användaren. Till exempel om en yrkesarbetare ska använda modellen behöver den 

anpassas på ett sätt och om en arbetsledare ska använda modellen behöver den anpassas 

på ett annat. 

I dagsläget använder man BIM för att skapa förståelse för projektet genom visualisering 

och till viss del för att plocka ut mängder. Problemet som finns när mängder ska plockas 

ur modellen är att modellen inte är uppdelad vilket gör det svårt att plocka ut mängder 

för till exempel platsgjuten betong. Det man skulle vilja använda BIM till inom 

produktionen för betong och markarbeten är dels förbättrade förutsättningar för 

visualisering och mängdning. Men även för en förbättrad arbetsberedning så att arbetet 

ska bli rätt från början. I den här undersökningen kommer författarna med hjälp av två 

olika metoder undersöka om möjligheten finns att förbättra arbetsberedning, 

visualisering och mängdning för betong och markarbeten på NKS med hjälp av BIM. 

1.4 Syfte  

 

Syftet med studien är att undersöka hur användningen av BIM fungerar idag och om det 

finns metoder att använda som inte används idag. Detta för att se om möjligheter finns 

för att med hjälp av BIM skapa bättre förutsättningar för visualisering, arbetsberedning 

och mängdning för betong och markarbeten på NKS. 

 

Frågeställning 

 

1. Vilka möjligheter finns det att använda sig av BIM för visualisering, förbättrad 

arbetsberedning och mängdning för betong och markarbeten? 

2. Hur använder man BIM i produktionen idag på NKS för visualisering, 

arbetsberedning och mängdning och dess möjligheter utöver hur det används 

idag för arbetsberedning, visualisering och mängdning för betong och 

markarbeten 

 

Målet med undersökningen är att kunna ge rekommendationer på hur man skulle 

kunna använda BIM inom produktionen för att skapa bättre förutsättningar för  

visualisering, arbetsberedning och mängdning för betong och markarbeten.   
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1.5 Rapportstruktur 

 

Vanligtvis skrivs tekniska vetenskapliga rapporter enligt den så kallade IMRAD 

(Introduction, Methods, Results, and Discussion). Eftersom den här studien är kvalitativ 

och innehåller dels litteraturstudie och fallstudie kommer rapportens struktur att skilja 

sig från IMRAD men författarna använder IMRAD som utgångspunkt. Enligt Backman 

(2008) finns det ingen standard för vad den kvalitativa rapporten ska innehålla men 

följande måste finnas med: undersökningens syfte, motiv, fråga eller problem, använd 

metod, erhållen information, utvärdering av informationen, sammanfattning och 

slutsats.  

 

Den här rapporten är uppbyggd i följande ordning  

 

1. Bakgrund  

2. Teori 

3. Metod  

4. Litteraturstudie 

5. Fallstudie 

6. Diskussion 

7. Slutsats 

 

Rapporten inleds med bakgrund så att läsaren ska bli introducerad varför studien 

behövde göras. Därefter kommer teori så att läsaren ska bli insatt i varför man bör 

använda BIM inom produktionen. Efter teori följer metod för att ge läsaren förståelse 

hur studien har gått till. Därefter kommer litteraturstudien där författarna har undersökt 

möjligheterna som finns med BIM följt av fallstudien där författarna utfört intervjuer. 

Detta för att läsaren först ska bli insatt i den forskning som bedrivits inom området och 

en teoretisk bakgrund angående möjligheterna med BIM. Därefter följer diskussionen 

där litteraturstudien kopplats samman och jämförs med fallstudien för att verifiera eller 

falsifiera påståenden. Slutligen kommer slutsats där författarna har skrivit 

rekommendationer till Skanska och för kommande forskare. Arbetet har skett i samma 

följd som rapporten är strukturerad eftersom författarna först behövde skaffa sig 

teoretisk bakgrund. Efter att författarna skaffat sig teoretisk kunskap kunde metod 

utformas och därefter studien genomföras.    
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2 Teori 
 

2.1 Byggprocessen 

 

Figur 1 beskriver byggprocessen i stora drag från kravformulering till förvaltning. I 

denna studie kommer produktionsfasen att vara i fokus men eftersom BIM berör både 

projektering och förvaltningsskedet kommer dessa även till viss del att inkluderas.  

 
Figur 1: Bild över byggprocessen i stora drag. 

 

2.1.1 Projektering 

 

Efter att byggnadsprogrammet utformats sker projektering som innebär att ett 

byggnadsverk skapas som ska uppfylla de krav som finns i förfrågningsunderlaget. I 

projekteringsskedet ingår det att redovisa byggnaden eller anläggningen på ritningar och 

i beskrivningar. Handlingarna som framställs skall sedan användas som underlag för 

produktionen som har i uppgift att uppföra byggnaden. Arbetsinsatser som krävs för 

arbetet är svåra att bestämma i förväg men dessa behöver tidsplanernas, 

projekteringskostnader och projektets totala kostnad måste budgeteras och kontrolleras 

under hela projekttiden. I projekteringen behöver man ta hänsyn till alla tänkbara 

aspekter vilket gör arkitektens roll i projektet extra viktigt. (Nordstrand, 2008) 

Byggnadsverket behöver presenteras allsidigt och både för och nackdelar behöver lyftas 

fram och diskuteras så att byggherren sedan kan fatta rätt beslut. För en lyckad 

projektering krävs ett väl fungerande samarbete mellan aktörer som arkitekter, 

byggnadskonstruktörer, VVS-konsulter, el-konsulter och övriga aktörer. När 

gestaltningen fastställs utformas bärandesystem, installationer med mera för att resultera 

i systemhandlingar. Därefter görs en detaljutformning av byggnaden som slutligen 

resulterar i bygghandlingar. (Nordstrand, 2008)  

BIM i projekteringsfasen 

Genom att man använder BIM redan i projekteringsfasen går det att få en bättre bild av 

hur byggnaden kommer att se ut när den är färdig. Det är dessutom möjligt att göra 

simuleringar för till exempel klimatpåverkan och vid eventuell brand. Genom att 

använda sig av en väl utformad BIM i projekteringar går det att upptäcka eventuella 

kollisioner mellan olika aktörers lösningsförslag som till exempel bärande 

konstruktioner och VVS konstruktioner (Alsterbo och Törnberg, 2012). Det är även 

möjligt att skapa 4D (tidsplanering) och 5D (kostnadskalkyl) BIM. 4 och 5D BIM kan 
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sedan användas som underlag för att beräkna arbeten och kostnader, vilket kan vara till 

stor hjälp i projekteringsfasen (Löfgren 2015). 

 

 

2.1.2Produktion  

 

I produktionsfasen ska byggnadsverket gå från idé till verklighet och detta genomförs 

av byggentreprenören som vanligtvis har entreprenadavtal direkt med 

byggherren/beställaren. Innan byggentreprenören påbörjar bygget måste 

byggproduktionen förberedas genom en noggrann produktionsplanering för att uppfylla 

beställarens krav. Byggentreprenören måste även skaffa produktionshjälpmedel och 

ordna en tillfällig fabrik i anslutning till byggprojektet. Innan bygget påbörjas måste 

även en etablering i form av personalbodar, el, avlopp, maskin-utrustning, förråd, 

avfallshantering, skyltar, staket m.m. för bygget uppföras. När detta är ordnat kan själva 

byggproduktionen starta. (Nordstrand, 2008) 

 

 
Figur 2: Modell av byggandet (Nordstrand, 2008). 

 

För genomförande av byggproduktionen krävs resurser som underentreprenörer 

(VVS/el-installatörer m.m.), personal, maskiner, byggnadsarbetare och övriga 

hjälpmedel. För att reducera kostnaderna för produktionen måste byggentreprenören 

styra resurserna så att dessa kommer i rätt tid, rätt mängd och utnyttjas på bästa möjliga 

sätt. Byggentreprenören måste även uppföra en arbetsledning på byggarbetsplatsen som 

styr resurserna på byggarbetsplatsen och ser till så att inbyggnadsmaterial (spik, skruv 

m.m.) finns tillgängligt. Centrala resurser för byggarbetsplatsen som inköp, planering, 

faktura- och lönehantering styrs av centraladministrationen. Under hela 

byggproduktionen sker veckoplanering för den dagliga aktiviteten på byggarbetsplatsen 

och tidsplaneavstämning hur byggandet följer tidsplanen. (Nordstrand, 2008) 

 

Arbetsgången vid nyproduktion brukar vanligtvis ske i sex steg, i den här studien 

kommer främst markarbete och grundläggning att undersökas: 

 

Markarbete – Inleds med schakt för grundkonstruktioner och utvändig rörledningar 

Grundläggning – Grundkonstruktionen som byggnaden står på till exempel balkar 

och grundplatta. 

Stombyggnad – Stål, betong eller träkonstruktion antingen tillverkad på plats eller 

prefabricerad därefter fasader, tak, fönster och dörrar 

Stomkomplettering – Många olika delar men kan vara till exempel innerväggar och 

innertak m.m. Detta är oftast invändiga delar som inte tillhör bärande delar. På 

detta sätt skiljer sig stomkomplettering från stombyggnad. 

Inredning – Montering av garderober, vitvaror m.m. 

Installationsarbete – Rördragning, el-installationer, ventilation m.m. 
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Detta är huvudområdena i ett nybyggnadsprojekt men kan delas in på en mer detaljerad 

nivå och hur de delas in är beroende på vilken typ av projekt det handlar om och vilken 

byggmetod som används. Planering av arbetet sker av arbetsledningen som även 

ansvarar för att tidsplanerna och stämma av tidsplanen. (Nordstrand, 2008) 

 

Sista steget i produktionsfasen är överlämnandet av byggnadsverket från entreprenören 

till byggherren. Överlämnandet bör planeras i god tid eftersom en slutbesiktning ska ske 

och även detta planeras så att beställarens krav kan kontrolleras. När slutbesiktningen 

blivit godkänd sker en avetablering där personalbodar, förråd m.m. tas bort, maskiner 

återlämnas och eventuella överblivna resurser tas omhand. (Nordstrand, 2008) 

 

BIM i produktionen 

Produktionsprocessen utförs av olika parter på en byggarbetsplats där flera olika parter 

jobbar tillsammans för att färdigställa byggnaden. I detta skede är pengar och tid två 

viktiga faktorer. Det traditionella sättet att planera och utföra produktionen sker med 

hjälp av 2D-pappersritningar, skisser, olika typer av Gantt-schema, prognoser mm. På 

grund av feltolkningar av underlaget och brister i samordningen måste problemen lösas 

på plats och detta leder ofta till att det blir produktionsstopp vilket i sin tur resulterar i 

att man förlorar tid och pengar. Använder man sig istället av BIM kan de olika parterna 

arbeta i samma modell. Det innebär att de olika parterna kan hämta och tillföra 

information direkt i modellen. Även ritningar kan hämtas direkt ur modellen och det blir 

även möjligt att se projektet i 3D-vy. Finns det tillgång till surfplattor eller datorer på 

den fysiska arbetsplatsen går det att koppla BIM till dessa vilket innebär att modellen 

blir tillgänglig direkt på plats. Används 4D BIM kan tidsplaneringen kopplas till 

modellen och gör det möjligt att se projektet växa fram enligt tidsplanen. I 

litteraturstudien går författarna igenom de olika möjligheterna som finns med 

användningen av BIM inom produktionen. 

 

2.1.3 Förvaltning  

 

När byggprocessen är slut påbörjas förvaltningsskedet och det är nu byggnaden tas i 

bruk och används till avsedd verksamhet. För att byggnadens värde ska bevaras måste 

både byggnadens tekniska funktioner (installationer, rördragningar m.m.) och 

byggnadens klimatskal (fasader, tak m.m.) underhållas. Detta genom att komponenter 

byts ut och förnyas samt att även ändring eller ombyggnad av byggnadsverket kan ske 

under förvaltningsskedet. (Nordstrand, 2008) 

 

BIM i Förvaltningsskedet 

Enligt en undersökning som BIM Alliance (2013) har gjort, visade det sig att det finns 

flera programvaror som har möjligheten att länka information till en 3D-modell. Detta 

är mer aktuellt om man vill skapa en BIM-modell för en befintlig byggnad. Det finns 

mycket information i en BIM-modell som kan vara till nytta i förvaltningsskedet. T.ex. 

om man vill byta ut några dörrar i en byggnad som har en BIM-modell kan man lätt få 

ut information om de befintliga dörrarna från modellen. Man kan även beräkna 

konstruktionen med hjälp av BIM ifall man vill bygga en tillbyggnad vertikalt ovanpå 

den befintliga byggnaden. 

 

2.1.4 Yrkesroller  

I byggprocessen finns en rad olika roller med olika arbetsuppgifter. Nedan följer de 
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arbetsroller som kommer att beröras i intervjuundersökningen (se avsnitt 3.2 Metod för 

fallstudie). 

 

Yrkesarbetare 

Till gruppen yrkesarbetare hör träarbetare, beläggningsarbetare, betongarbetare, väg- 

och anläggningsarbetare, lagbasar samt hantverkare inom byggservice. Yrkesarbetaren 

är antingen anställd direkt av byggentreprenören eller av underentreprenörer och 

yrkesarbetarens uppgift är att utföra själva arbetet i produktionen. (Skanska. u.å.)  

 

Mättekniker 

Mätteknikern, även kallad utsättare, sköter mätningar på byggarbetsplatsen och granskar 

befintliga ritningar. Mätningar på byggarbetsplatsen kan vara allt ifrån att markera var 

ett objekt ska vara till att mäta in objektet när detta är färdigställt. Det är även 

mätteknikerns uppgift att överföra mätdata till datafiler som lagras för dokumentation. 

Som mättekniker är det viktigt att ha tillgång till de senaste ritningarna och noggrannhet 

är viktigt i rollen för att inte fel i bygget ska uppstå. 

Mättekniker har oftast olika områden som de jobbar med utsättning inom. Detta kan 

vara bland annat betong, mark, husutsättning, invändig utsättning m.m. (JM. u.å.)  

 

Arbetsledare 

Arbetsledarens uppgift är att planera och styra arbetet på arbetsplatsen och en annan 

viktig roll arbetsledaren har är att följa upp den dagliga verksamheten. Arbetsledaren 

beställer även material och har den närmaste kontakten med yrkesarbetare och 

underentreprenörer och styr resurserna i själva produktionen. (Skanska. u.å.)  

 

BIM-samordnare 

BIM-samordnarens uppgift är att se till att programmen fungerar, samordna modellerna 

och leda BIM-samordningsmöten. Arbetet som samordnaren utför sker främst i 

produktionsfasen och det finns vanligtvis många samordnare inom ett projekt, beroende 

på projektens storlek, både på beställarsidan och entreprenörsidan. En BIM-samordnare 

behövs så fort man jobbar med en 3D-modell och en stor del av samordnarens uppgift är 

att kunna programvaror och veta vilka som fungerar med varandra. (BIM Alliance, 

2013) 

 

2.2 BIM och Skanska 

 

Enligt Skanska (2016) anser många att BIM står för Building Information Modelleing 

men företaget Skanska har satt BIM i ett större sammanhang och valt att definiera BIM 

som Building Information Management. Där management står för informationsstyrning 

från start till mål genom hela byggprocessen. 

  

Building Information management handlar om smart informationshantering och att 

samla all information på ett och samma ställe. Med hjälp av modern mjukvara lyckas 

Skanska skapa en informationskedja från projekteringsstadiet till förvaltningsskedet. 

Genom att inkludera rätt information på rätt plats kan arkitekter, kalkylingenjörer, 

arbetsledare och beställare alltid ha tillgång till den senaste informationen. BIM kan 

även hjälpa till med att minska störningar i byggprojektet vilket leder till att onödiga 

driftstopp uppstår i produktionen. Skanska jobbar även med att sprida sina kunskaper 

och erfarenheter av BIM globalt för att på så sätt utveckla den globala styrkan. 
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NKS i Solna är ett av Skanskas och Sveriges största BIM-projekt. Tanken med 

användningen av BIM är att detta ska säkra kvaliteten och tidsplanen samt skapa ett 

effektivt nyttjande av resurser i projektet. I projektet finns en specialgrupp sammansatt 

för att se till så BIM blir en självklar del i projektet och hjälper till att lära kollegor att 

använda BIM-verktygen som finns istället för att BIM gruppen ska axla detta ansvar 

själv. Det viktigaste i projektet är att få kommunikationen mellan människor att fungera 

väl och få dem att arbeta med nya verktyg. I projektet har BIM gruppen inte valt 

programvara som ska användas, utan leverantörer (konsulter, arkitekter osv) får använda 

den programvara de önskar. Däremot ställs krav på att filerna ska levereras i ett visst 

filformat för att sedan kunna föras in i modellen. (Nilsson, 2011)   
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3. Metod 
 

I en studie brukar det finnas två typer av metoder som man kan använda sig av för 

datainsamling. Den ena är kvantitativ metod som man till exempel använder om man 

vill mäta/kvantifiera något. För den kvantitativa metoden används bland annat enkäter 

och frågeformulär för att samla in data till studien. Resultatet från en kvantitativ 

undersökning presenteras ofta i form av siffror och tabeller som resultat för att 

numeriskt bekräfta hur något är eller hur majoriteten upplever det. Den kvantitativa 

metoden kan vara bra att använda om problemet är välformulerat och svar som till 

exempel ”bra” eller ”dåligt” räcker för att svara på syftet. (Backman, 2008)  

 

Den andra metoden som används är den kvalitativa metoden som syftar till att ge en 

djupare förståelse för hur individer upplever att det fungerar. I den kvalitativa metoden 

brukar man vanligtvis använda sig av en fallstudie, vilket även har gjorts i studien som 

detta examensarbete beskriver. Användningen av en fallstudie som vetenskaplig metod 

är inte alltid definierad; därför presenterar författarna definitionen enligt Yin (1989, s 23 

citerad i Backman 2008, s55) som menar att en fallstudie “investigates a contemporary 

phenomenon within its real-life context; when the boundaries between phenomenon and 

context are not clearly evident; and in which multiple sources of evidence are used”. 

Med definitionen menar Yin att en fallstudie undersöker hur saker upplevs och fungerar 

i sin vardagliga miljö. 

 

I studien har författarna valt att dela upp frågeställningen i två olika delar. Anledningen 

till att frågeställningen delats upp är att studien bygger på två olika 

datainsamlingsmetoder. 

 

Den första delen är en litteraturstudie som genomförts för att ge författarna kunskap 

inom området och även för att få en överblick av forskning som gjorts inom området 

(Backman, 2008). Litteraturstudien genomfördes även för att författarna skulle kunna 

precisera frågeställning två som ska besvaras genom en fallstudie. Genom granskning 

av tidigare forskning inom BIM är det möjligt att identifiera eventuella fel och brister 

som framkommit i tidigare studier (Backman, 2008). Som underlag i litteraturstudien 

valde författarna vetenskapliga artiklar. Vetenskapliga artiklar är granskade av ett råd av 

granskare som är experter inom respektive område. För att artikeln ska få publiceras 

som vetenskaplig måste rådet godkänna kvalitén på det vetenskapliga innehållet i 

artikeln för att artikeln ska få publiceras som vetenskaplig (Ju, 2015). Genom att 

använda vetenskapliga artiklar i litteraturstudien antas dessa ge studiens innehåll 

trovärdighet. 

 

Därefter har en fallstudie i form av semi-strukturerade intervjuer valts. En fallstudie 

behöver inte enbart innebära att ett fall undersöks utan flera fall kan undersökas i 

samma fallstudie (Backman, 2008). Den kvalitativa metoden lämpar sig bra i den här 

studien eftersom BIM används olika beroende på vilken yrkesgrupp inom produktionen 

man frågar. Genom att välja ut respondenter från olika yrkesgrupper (se urvalet av 

respondenter) hoppas författarna med hjälp av den kvalitativa metoden i form av en 

fallstudie kunna införskaffa den data som behövs. Semi-strukturerade intervjuer lämpar 

sig bra för studien eftersom det ger författarna möjligheten att ställa följdfrågor och 

eventuellt be respondenten utveckla ett resonemang för en djupare förståelse. Tanken är 

att intervjuerna i kombination med litteraturstudien ska kunna besvara frågeställning 

två. 
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3.1 Metod för litteraturstudie 

 

I litteraturstudien har författarna letat efter artiklar som innehåller relevant material som 

kan kopplas till visualisering, arbetsberedning och mängdning för betong och 

markarbeten inom produktionen. Studiens syfte är delvis att undersöka vilka möjligheter 

som finns i att använda sig av BIM för dessa områden. Det innebär att artiklarna inte 

nödvändigtvis behöver handla om visualisering, arbetsberedning och mängdning för 

betong och mark inom produktionen. Däremot ser författarna möjligheter att tillämpa 

forskningen inom produktionen och har därför valt att använda dessa artiklar i 

litteraturstudien. 

3.1.1 Litteratursökning 

 

Sökningarna efter lämpliga artiklar till studien skedde via HiGs proxy (Högskolan i 

Gävle) med portalen Discovery at University of Gävle (sökportal). För att sökresultatet 

endast ska visa vetenskapliga artiklar så valdes peer reviewed. Full text valdes så att 

endast artiklar som det går att komma åt hela texten på visas. Årtalet för när artiklarna 

publicerats begränsades till mellan 2009-2016 så att inte artiklarna i litteraturstudien 

skulle bli allt för föråldrade. Artiklarna valdes först genom granskning av titel. Om 

titeln innehöll något om BIM och produktionen så lästes abstract igenom, och sedan 

gjorde författarna bedömningen om artikeln passade för studien. Författarna påbörjade 

sökningen med ”BIM and Models” vilket gav 2465 träffar, författarna gick därefter 

igenom titlarna tills relevanta titlar om BIM tog slut. Artiklarna tog slut efter 400-500 

artiklar och då hade en artikel valts utifrån den sökfrasen. Därefter provades olika 

söktermer tillsammans med ”BIM and Models” för att hitta fler intressanta artiklar men 

resultatet uteblev så nya sökningar påbörjades med andra sökfraser i olika 

kombinationer. Genom den här arbetsgången lyckades författarna slutligen hitta 12 

stycken artiklar som var av intresse för litteraturstudien. Sökfraser och olika 

kombinationer av sökfraser samt antal träffar och antal artiklar redovisas i tabell 1. 

 
Tabell 1: Sökningar för litteraturstudien, 

Databas Sökord Antal Träffar Valda artiklar 

Discovery at University 

of Gävle (sökportal) 

BIM and Models 2465 1 

Discovery at University 

of Gävle (sökportal) 

BIM and Construction 1864 2 

Discovery at University 

of Gävle (sökportal) 

BIM and Benefits 420 1 

Discovery at University 

of Gävle (sökportal) 

BIM and Construction Site 269 1 

Discovery at University 

of Gävle (sökportal) 

BIM and Concrete 136 1 

Discovery at University 

of Gävle (sökportal) 

BIM and Construction Site and 

Tools 

62 1 

Discovery at University 

of Gävle (sökportal) 

BIM and Construction Site and 

drawings 

13 1 

Discovery at University 

of Gävle (sökportal) 

BIM and Construction Site and 

Concrete 

11 1 

Discovery at University 

of Gävle (sökportal) 

BIM and Construction Site and 

amount 

10 2 

Discovery at University 

of Gävle (sökportal) 

BIM and Konstruktion 2 1 

 

http://webproxy.student.hig.se:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds
http://webproxy.student.hig.se:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds
http://webproxy.student.hig.se:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds
http://webproxy.student.hig.se:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds
http://webproxy.student.hig.se:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds
http://webproxy.student.hig.se:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds
http://webproxy.student.hig.se:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds
http://webproxy.student.hig.se:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds
http://webproxy.student.hig.se:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds
http://webproxy.student.hig.se:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds
http://webproxy.student.hig.se:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds
http://webproxy.student.hig.se:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds
http://webproxy.student.hig.se:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds
http://webproxy.student.hig.se:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds
http://webproxy.student.hig.se:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds
http://webproxy.student.hig.se:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds
http://webproxy.student.hig.se:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds
http://webproxy.student.hig.se:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds
http://webproxy.student.hig.se:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds
http://webproxy.student.hig.se:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds
http://webproxy.student.hig.se:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds
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3.1.2 Analys av artiklar 
 

Efter att artiklarna valts så delades dessa upp i visualisering, arbetsberedning och 

mängdning, vissa av artiklarna passande in på mer än ett av dessa områden. 

Anledningen till uppdelning var att underlätta för författarna att urskilja hur forskningen 

var relevant för frågeställningen. Efter uppdelningen analyserades artiklarna var för sig 

och författarna gjorde en kortare sammanfattning om vad artiklarna handlade om. 

Därefter plockades lösningar och eventuella problem som framkom i forskningen ut och 

sammanställdes i löpande text och kortfattat i en tabell (se avsnitt 4 tabell 2). 

Anledningen till att tabell har använts är för att underlätta för läsaren att se koppling 

mellan forskningen och frågeställning 1. Litteraturstudien redovisas i avsnitt 4 

(litteraturstudie). 
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3.2 Metod för fallstudie 

 

För att ta reda på hur BIM används inom produktionen på NKS och hur användningen 

eventuellt skulle kunna förbättras behövde författarna samla in information. 

Datainsamlingen för detta ändamål skedde med hjälp av en fallstudie, där semi-

strukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. 

 

3.2.1 Intervjustruktur 

 

När man genomför en intervjustudie är strukturen som intervjun följer viktig för att ge 

studien trovärdighet enligt Ledarna (2014). De menar att det finns olika sätt att utföra en 

intervju, ostrukturerad, strukturerad, och semistrukturerad. Att man använder 

ostrukturerade intervjuer är mycket ovanligt eftersom resultatet inte blir tillförlitligt då 

detta kan jämföras med att singla slant. En strukturerad intervju innebär att frågorna är 

nedskriva i förväg och följer en strikt ordning som man ej frångår. Denna typ av 

intervju är bra då respondenterna svar behöver bedömas på lika villkor. Problemet är att 

intervjun lätt blir väldigt stel. Det ger inte respondenten möjligheten att prata fritt, vilket 

gör det svårt för respondenten att beskriva hur situationen upplevs. Semi-strukturerad 

intervju bygger också på ett förberett frågeformulär men ger även möjlighet att frångå 

de förberedda frågorna. Genom att använda semi-strukturerade intervjuer kan 

följdfrågor baserade på respondentens svar ställas och det ger även respondenten 

möjlighet att förklara och utveckla sitt resonemang. Semistrukturerade intervjuer ger 

även möjligheten att undersöka hur respondenten upplever något. (Ledarna, 2014)  

 

För den här studien har semi-strukturerade intervjuer valts eftersom denna metod 

bedömdes kunna ge den informationen som krävs för att svara på syftet och 

frågeställning två. 

 

3.2.2 Frågeformulär 

 

När metod och struktur för intervjuerna var bestämd formulerades frågeformuläret. 

Frågeformuläret för intervjuerna utformades för att kunna besvara frågeställning två. 

Som underlag till frågeformuläret användes litteraturstudien för att se om forskningen 

som studien visade på används idag på NKS eller om möjligheten finns att tillämpa 

lösningar från litteraturstudien på NKS. Frågeformuläret utformades till viss del efter 

vilken yrkesroll respondenten har. Anledningen till det var att BIM används olika 

beroende på arbetsroll och för att kunskapsnivån om BIM skiljer sig i de olika 

yrkesgrupperna. Frågorna utformades så att författarna kunde ställa följdfrågor om 

respondentens svar inte var tillräckligt, se bilaga A-D. 

 

 

3.2.3 Urvalet av respondenter 

 

I detta examensarbete har författarna valt att göra fyra stycken intervjuer med personer 

från fyra olika yrkesgrupper för att få en så bred bild som möjligt av hur användningen 

av BIM sker och hur BIM upplevs av personer med olika arbetsuppgifter. De valda 

yrkesgrupperna är yrkesarbetare, mättekniker, arbetsledare och BIM-samordnare.  
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Yrkesarbetare har valts eftersom yrkesarbetaren är den person som utför arbetet på 

plats i produktionen. Därför är det intressant att få en bild av hur yrkesarbetare upplever 

BIM.   

 

Mättekniker har valts eftersom en stor del av mätteknikerns arbetsuppgift är att 

granska ritningar för att få en bra förståelse för projektet och för att sedan kunna göra 

utsättningar åt yrkesarbetaren. Det är därför viktigt att mätteknikern har en modell som 

är uppdaterad och lätt att förstå. 

 

Arbetsledare har valts eftersom arbetsledaren leder arbetet i produktionen och hjälper 

yrkesarbetaren om oklarheter uppstår. Arbetsledaren gör även beställningar, 

veckoplanerar och följer upp planeringen. En lätthanterlig BIM kan underlätta dessa 

uppgifter med avseende på visualisering, mängdning och arbetsberedning. 

 

BIM-samordnare har valts eftersom det är samordnarens uppgift att sammanställa 

uppgifter i modellen och se till att programvaror fungerar som de ska. För att modellen 

ska fungera bra för de andra yrkesgrupperna är det viktigt att kommunikationen 

fungerar mellan samordningen och produktionen för att skapa en så bra BIM som 

möjligt. BIM-samordnaren är troligtvis den som har mest kunskap om BIM och bör 

kunna besvara frågorna samt utveckla svaren på ett sätt som kan vara av stor vikt för 

examensarbetet. 

 

Genom att utföra intervjuer med dessa respondenter antas frågeställning två kunna 

besvaras. Samtliga av respondenterna utom BIM-samordnaren arbetar med betong 

och/eller markarbeten vilket gör dessa relevanta för examensarbetet. Respondenterna ur 

de olika yrkesgrupperna valdes på plats efter möjlighet att delta. 

 

3.2.4 Genomförande av intervjuer 

 

Intervjuerna genomfördes på NKS med respektive respondent. Intervjuerna påbörjades 

genom att syftet med undersökningen och vad informationen skulle användas till 

presenterades. Därefter inleddes intervjuerna med att respondenten fick svara på 

generella frågor om bland annat yrkesroll och arbetserfarenhet för att sedan övergå till 

frågor gällande BIM. Under själva intervjun anpassades frågorna ibland så att 

respondenten skulle förstå frågan, till exempel för yrkesarbetaren användes 3D-modell 

istället för BIM. Även spontana frågor som författarna kom på under intervjun som 

bedömdes vara till nytta för studien ställdes under intervjun tillsammans med 

följdfrågor. 

 

Intervjuerna spelades in så att materialet sedan skulle kunna analyseras och 

sammanställas. Materialet spelades även in för att undvika feltolkningar och att 

författarna använder sig av egna värderingar istället för respondenten, vilket man kan 

undvika om man lyssnar på materialet flera gånger. Totalt utfördes fyra stycken 

intervjuer vid två tillfällen. Anledningen till att intervjuer gjordes vid två tillfällen 

berodde på att BIM-samordnaren inte fanns tillgänglig vid första tillfället.  
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3.2.5 Analys av fallstudie 

 

Efter att intervjuerna var genomförda gick författarna igenom ljudinspelningarna och 

gjorde en skriftlig sammanfattning. Sammanfattningen skickades över till de 

respondenter som begärt det. I den här studien var det enbart BIM-samordnaren som 

ville titta igenom materialet för eventuell redigering. Efter att BIM-samordnaren tittat 

igenom materialet och gjort vissa redigeringar så analyserades sammanfattningarna. 

Analysen gick till så att sammanfattningarna skrevs ut på papper och därefter gick 

författarna igenom intervjuerna och markerade samband och motsägningar mellan 

intervjuerna. Allt material från intervjuerna som är intressant för studien redovisas 

under resultat. Resultatet skrevs parallellt med analysen. 

 

3.3 Metod för diskussion/analys 

 

För att stärka studiens trovärdighet så använder författarna sig av en innehållsanalys. En 

innehållsanalys är en väl använd metod inom kvalitativ forskning som kan delas in i tre 

olika metoder konventionell, riktad och summativ. I en konventionell innehållsanalys 

kommer resultatet direkt från teorin, i en riktad använder man sig av relevant teori eller 

tidigare forskning och summativ innebär att man räknar och jämför (Hsieh & Shannon 

2005). 

 

I den här studien jämförs teorin med fallstudien för tolkning och värdering av resultatet. 

Genom att göra en jämförelse mellan teori och fallstudie ges författarna möjligheten att 

antingen verifiera hur ett påstående stämmer eller ej. I analysen ges även författarna 

möjlighet att peka ut viktiga inslag från fallstudien som inte nämnts i teorin och som ska 

tillföra något nytt inom områden (Backman 2008). I analysen har en riktad 

innehållsanalys använts för att analysera resultatet av studien genom att teori jämförts 

med intervjuerna för att verifiera existerande forskning och för att se om studien bidrar 

till något nytt inom området. 

 

 

3.4 Metodkritik 

 

I litteraturstudien har vetenskapliga artiklar mellan årtalen 2009-2016 använts. 

Eftersom det bedrivs kontinuerlig forskning inom BIM är det möjlig att de problem som 

framkommer i studien kan ha blivit lösta sedan forskningen genomfördes. Det kommer 

även ny hårdvara och ny mjukvara eftersom åren går vilket innebär nya möjligheter för 

BIM, till exempel så är datorerna mer kraftfulla 2016 än vad de var 2009. Det innebär 

att man kan använda modeller som kräver mer av hårdvaran, vilket även det innebär att 

man kan ha löst eventuella problem som begränsats på grund av hårdvaran. För att ge 

studien god validitet borde enbart artiklar från 2015-2016 valts, men då det inte gick att 

hitta relevanta artiklar för studien från dessa årtal var inte detta möjligt. Reliabiliteten i 

studien anser författarna vara god, och genom att följa den beskriva metoden i 

litteraturstudien så bör man kunna återskapa samma resultat. Generaliserbarheten för 

litteraturstudien anser författarna vara god då resultatet i studien går att tillämpa på 

projekt där man använder BIM. 
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I fallstudien användes semi-strukturerade intervjuer med ett urval av respondenter från 

olika yrkesgrupper där kunskapen om BIM varierade. Det ledde till att svaren i studien 

varierade och för mättekniker, yrkesarbetare och arbetsledare handlade BIM främst om 

3D-modeller. Men eftersom semi-strukturerade intervjuer användes, så gick det att 

samla in den information som behövdes för studien då dessa gav författarna möjlighet 

att förklara, anpassa och ställa följdfrågor. Personer i intervjuerna valdes på plats efter 

att frågeformuläret var utformat. Det är också möjligt att författarna fått en annan bild 

om intervjuerna utförts med personer med mer kunskap om BIM inom samma 

yrkesgrupp.  

 

Studien begränsas av att enbart fyra personer intervjuades i fallstudien, vilket innebär att 

resultatet från fallstudien eventuellt skulle bli annorlunda om fler respondenter valdes. 

Kunskapsnivån inom BIM varierade stort mellan respondenterna och även detta skulle 

kunna innebära att resultatet blir annorlunda om ett annat urval eller att fler 

respondenter valts. Detta innebär att reliabiliteten i studien begränsas till viss del och 

studien hade eventuellt fått ett annat resultat vid ett upprepat försök. 

 

Studien har begränsats till projektet NKS vilket innebär att generaliserbarheten för 

studien inte är så stor. I andra projekt kan användningen av BIM ske annorlunda vilket 

leder till att det inte finns samma möjligheter att använda BIM inom produktionen. 

Dock bör vissa delar av studien kunna tillämpas om tillgången till BIM finns i projektet.  

 

3.5 Etiska överväganden 

 

I studien har etiska övervägande gjorts genom att respondenternas namn inte skrivits ut i 

rapporten. Detta har inte respondenterna krävt av författarna, men författarna har valt att 

låta respondenterna vara anonyma. Respondenterna har, vid förfråga, fått ta del av 

sammanställningen av intervjuerna och getts möjligheten att korrigera eventuella 

feltolkningar av respondentens svar. Information om vad intervjuerna skall användas till 

har författarna nämnt vid start av intervjun. Vid start av intervjun fick respondenten ge 

sitt samtycke till vad informationen som framkommer i intervjuerna ska användas till. 

För att undvika feltolkningar och missuppfattningar spelades intervjuerna in. 
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4. Litteraturstudie 
 

Tabell 2 beskriver titel på artikel som granskats, författare som skrivit artikeln och svar 

på frågeställning ett (lösning). 

 

  
Tabell 2: Artikel, författare och lösning som svarar på syfte 1 

Titel Författare Lösning 
The project benefits of  

Building Information  

Modelling (BIM) 

Bryde & Broquetas 

(2013) 

Underlätta tidsplanering och reducera 

kostnader med hjälp av BIM 

(arbetsberedning). 

Challenges of BIM for  

Construction Site Operations 

Bargstädt (2015) Uppdaterade manualer och kontrakt 

med BIM (arbetsberedning). 

Development of a BIM-based  

structural framework 

optimization and simulation 

system for building construction 

Song, Yang & Kim 

(2012) 

Simulering av arbetsplatsen med BIM 

för att underlätta för en bättre 

arbetsberedning (arbetsberedning). 

Workforce location tracking 

to model, visualize and analyze  

workspace requirements in 

building information models  

for construction safety planning 

Zhang, Teizer, 

Pradhananga & Eastman 

(2015) 

Simulering med BIM för att undvika 

eventuella konflikter som kan uppstå. 

För att säkerställa en effektiv och 

säkrare arbetsplats (arbetsberedning). 

Construction safety risk drivers: 

 A BIM approach 

Malekitabar, Ardeshir, 

Sebt & Stouffs. (2016). 

Använda BIM för att analysera 

eventuella risker på arbetsplatsen 

(arbetsberedning). 

Integrating BIM and LiDAR  

for real-time construction 

quality. 

Wang, Sun, Shou, Wang, 

Wu, Chang, … Sun. 

(2014) 

Att använda sig av BIM i kombination 

med LiDAR för kontroll av 

arbetsplatsen för säkerhet, effektiv 

problemlösning och fjärrstyrning 

(arbetsberedning). 

Site managers’ daily work  

and the uses of building 

information modelling in  

construction site management 

Mäki & Kerosuo (2015) Använda BIM för att byta ut 

traditionella ritningar och effektiv 

tidsplanering (arbetsberedning & 

visualisering). 

Measuring the potential  

of augmented reality in  

civil engineering 

Meža, Turk & Dolence 

(2015) 

Skapa bättre förståelse för projektet 

genom att ersätta traditionella 2D 

ritningar med BIM (visualisering). 

Augmented reality supporting  

user-centric building 

 information management 

Obrich, Graf, kahn, 

Engelke, Keil, Riess, … 

& Picinbono (2013) 

Användning av BIM på mobila enheter 

för visualisering och dokumentation på 

plats (visualisering). 

Connecting building component catalogs  

with BIM models using semantic 

technologies: an application for precast  

concrete components 

Costa & Madrazo (2015) Integrera produktkatalog i BIM så 

information om byggnadsdel finns 

direkt i modellen (Mängdning). 

Component-oriented  

decomposition for  

multidisciplinary design  

optimization in building  

design 

Greyer (2009) Använda sig av en IFC-fil(Industry 

Foundation Classes) som innehåller 

specifika komponenter främst för 

konstruktörens arbete, men bör även 

kunna användas vid mängdning 

(Mängdning). 

Integrating building information  

modeling (BIM) and LEED system  

at the conceptual design stage of  

sustainable buildings 

Jalaei & Jrade. (2015) Att kombinera LEED med BIM för att 

välja miljövänliga komponenter. Detta 

bör även kunna användas vid 

mängdning då komponenterna redan 

finns i modellen vid användning av 

detta system (Mängdning). 
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4.1 Arbetsberedning 

 

BIM (Building Information Modelling) är enligt Bryde och Broquetas (2013) ett 

kraftfullt verktyg för att förbättra byggprojektet. I deras studie samlades sekundärdata in 

från 35 byggnadsprojekt som använt sig av BIM inom produktionen. Efter analysen 

kunde de konstatera att de största fördelarna med att använda sig av BIM var reducerade 

kostnader och bättre tidseffektivitet. Dock nämns i studien är att det finns problem med 

att komma överens om vilken hårdvara som ska användas samt att programvaran är dyr.  

 

BIM visar även stort potential för en förbättrad arbetsberedning enligt Bergstädt (2015) 

som gjort en fältundersökning om de utmaningar som finns med att använda sig av BIM 

i produktionsfasen. Bergstädt säger att fullständiga specifikationer och juridiska 

kontrakt i pappersform kan vara missvisande eftersom dessa inte är uppdaterade. 

Genom att man istället integrerar 4D (tidsplanering) och 5D (kostnad) i modellen kan 

specifikationer och kontrakt läggas in direkt i modellen.  

 

BIM går att använda för att göra simuleringar av arbetsplatsen för att hantera 

konstruktion, planering och schemaläggning enligt Song, Yang & Kim (2012) som 

utformade en modell för detta genom att tillämpa en beräkningsformel tillsammans med 

processdata. Syftet var att kontrollera om det gick att jämföra olika 

konstruktionsscheman för att skapa en effektivare modell. För att detta ska vara möjligt 

att tillämpa krävs realistiska byggmetoder och byggnadsplaner för att återskapa en 

realistisk miljö.  

 

Simuleringar går även att göra för att förebygga överbelastade arbetsytor enligt Zhang, 

Teizer, Pradhananga & Eastman (2015)  som gjorde en undersökning med hjälp av 

GPS-sändare för att samla in data om arbetsplatsen. Med hjälp av den insamlade 

informationen kunde man med hjälp av BIM simulera arbetsplatsen för att sedan 

kontrollera var eventuella konflikter kan uppstå. Detta för att arbetsledningen ska kunna 

skapa en mer effektiv och säker arbetsplats då överbelastade ytor leder till ineffektivt 

arbete enligt Zhang et al. Dock visade undersökningen på brister i mätutrustningen som 

användes i studien.  

 

Det är även möjligt att sätta BIM i relation till säkerhetsrapporter för att analysera 

eventuella risker enligt Malekitabar, Ardeshir, Sebt & Stouffs. (2016). Undersökningen 

syftade till hur man kan förebygga risker inom produktionsfasen. Dock var studien 

bristfällig då närvaro av yrkesförare inte går att analysera med hjälp av BIM. 

 

Wang et al (2014) undersökte möjligheten att integrera BIM med LiDAR (Light 

Detection And Ranging). LiDAR är ett mätningsprogram som använder sig av 

fjärranalys, det vill säga vetenskapen om att få information om föremål eller områden på 

avstånd, typiskt från flygplan eller satelliter. Undersökningen syftade till att undersöka 

möjligheten att med hjälp av LiDAR kvalitetssäkra och upptäcka eventuella fel och 

brister i tidigt skede. Det som var bra med systemet är att man slipper göra kontroller på 

plats samt samla in data för analys, vilket är tidskrävande, eftersom data redan finns i 

modellen. I studien lyckades man identifiera tre fördelar med att använda sig av LiDAR 

i kombination med BIM. Dessa fördelar var förbättrad säkerhet, hjälpmedel för effektiv 

problemlösning och fjärrstyrning via internet. Dock fanns vissa tekniska begränsningar i 
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systemet, främst med precision med positioneringen samt systemets stabilitet och på 

grund av dessa begränsningar kan det dröja en tid innan systemet kan tas i bruk. 

 

BIM kan underlätta för arbetsledningen enligt Mäki och Kerosuo (2015) som menar att 

BIM kan ersätta befintliga ritningar, skapa bättre förutsättningar för tidsplanering och 

kontrakt. Förutsättningarna för att BIM ska vara ett verktyg som fungerar inom 

produktionen är att designers måste utforma modellerna så dessa blir anpassad för 

platschefer. Problemet med BIM idag är att kommunikationen mellan produktionen och 

projekteringen behöver förbättras för att BIM ska kunna användas fullt ut. 

 

4.2 Visualisering 

 

Enligt Meža, Turk och Dolence (2015) är användningen av BIM bättre för både 

visualisering och för att skapa förståelse för projektet än traditionella 2D 

pappersritningar. Detta undersöktes genom att man jämförde arbetet på 

byggarbetsplatsen med 2D ritningar och BIM på datorer och surfplattor samt intervjuer 

med potentiella användare av BIM. Responsen för användningen av BIM var positiv 

men det visade sig även att det fanns begränsningar i GPS-positioneringen och att 

skalbarheten för ritningarna var riktigt bra men om detta utvecklas kan det bli en stor 

resurs inom produktionen. 

 

Enligt Obrich, Graf, kahn, Engelke, Keil, Riess, … & Picinbono (2013) kan man 

använda sig av en AR-applikation för mobila enheter. Vilket författarna gjorde i en 

studie som visade sig bidra till både en bättre skalbarhet och bättre flexibilitet. I studien 

beskriver författarna hur man med hjälp av GPS kan visualisera objekt på plats med 

surfplattor och mobiltelefoner. Kombinationen av BIM och AR-applikationen gör det 

möjligt att få tillgång till byggrelaterad information direkt på plats vilket gör det möjligt 

att göra en mobil dokumentation. Tekniken som användes har fått positiv respons av 

potentiella användare men ställer höga krav på både mjukvara och att hårdvaran ska 

vara tillräckligt kraftfull. Man behöver dessutom göra det möjligt att kunna se dolda 

byggnadsdetaljer i systemet för att detta ska vara användbart fullt ut men kan man lösa 

dessa problem skulle detta kunna ersätta tryckta ritningar och manualer. 

 

Att det fattas information i de mobila modellerna är enligt Mäki & Kerosuo (2015) ett 

problem som finns inom byggproduktionen idag. Detta undersöktes i en fältstudie där 

platschefer som använde BIM studerats i sitt dagliga arbete. BIM visade sig vara ett 

potent verktyg men att modellerna behöver utformas så dessa blir anpassade för 

platschefernas arbete, vilket betyder att kommunikation mellan produktion och 

projektledning behöver förbättras. 
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4.3 Mängdning 

 

Enligt Costa & Madrazo (2015) ska det gå att skapa en byggnads 

komponentbeskrivning med hjälp av webbaserad information om olika komponenter. 

Dessa ska sedan kunna integreras i katalogerna i BIM för att få informationen 

tillgänglig direkt i modellen. En studie genomfördes där man provade att integrera en 

katalog för modellering med BIM Revit för prefabricerade betongstommar. Sedan 

skapades två tjänster, den enda för att underlätta dimensionering av strukturella 

komponenter och den andra för att beräkna balksektioner. Slutsatsen av studien blev att 

informationen i beskrivningen om produkten var otillräcklig och dessutom fanns 

problem med kompabilitet mellan katalog och programvara. I studien visade det sig 

dock att filformatet IFC (Industry Foundation Classes) var det mest lämpade för denna 

typ av tjänst och om mer information om produkten kan läggas till produktkatalogen 

kan tjänsten förbättras betydligt. 

 

 Enligt Greyer (2009) ska man även kunna integrera konstruktörens arbetsverktyg i BIM 

om man använder en IFC-fil. I en studie som gjordes användes konstruktörsverktyget 

MDO för att göra modellen mer flexibel och underlätta konstruktörens arbete. Studien 

visade att om detta ska fungera krävs ett system där byggnadens specifika komponenter 

visas så att konstruktören själv kan välja ut delar som är viktiga. Detta innebär att 

designern av modellen måste utforma modellen så att denna passar konstruktören. 

 

Enligt Jalaei och Jrade (2015) finns möjligheten att integrera miljöcertifieringssystemet 

LEED med BIM med hjälp av insticks moduler med Willink BIM som extern databas. 

Genom att integrera BIM och LEED ska detta hjälpa designers och konstruktörer att 

välja rätt material för en hållbar utveckling. Studien visade på att det hade fördelar med 

att integrera BIM med LEED eftersom man på detta sätt kan spara mycket arbete på 

dokumentationen när allt redan finns i modellen. Något som bör tas i åtanke är att alla 

delar av LEED, som till exempel kostnadskalkyl, inte inkluderas i den modell som 

skapats för undersökningen. Genom att man i tidigt skede använder sig av LEED bör 

detta underlätta även vid mängdning eftersom material redan finns i modellen. 
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5. Fallstudie 

 
I intervjun varierade erfarenheten inom byggbranschen med mellan 7 och 40 år och 

tiden på Skanska mellan 4 och 15 år. Arbetsuppgifterna för respondenterna var lagbas, 

arbetsledning, BIM utveckling i olika projekt, utsättning och inmätning. Enligt BIM-

samordnaren skiljer sig projektet på NKS ifrån andra projekt genom att det är första 

gången som kunden i fråga (Landstinget) har ställt formella krav på att informationen 

ska överlämnas när kontraktet löper ut om ca 25 år. ”Kunden är Landstinget som ska ta 

över detta 25 år efter att det är överlämnat så vad dom vill göra med informationen vet 

jag inte men kravet finns att informationen ska överlämnas. Men förvaltaren har 

möjlighet att se om det är användbart annars hade dom inte ens kunnat göra det och 

informationen kommer säkert användas men vi får se hur nyttigt det är. Vi hoppas på att 

de är en bra modell och när det är en bra modell finns möjlighet till att man kan använda 

den men första steget är ett krav andra steget är bara en möjlighet till användning” säger 

BIM-samordnaren. 

 

Intervjuerna visade på att BIM innebär olika saker för olika yrkesgrupper och just 

begreppet BIM var det enbart BIM-samordnaren som kände till och kunde ge en 

definition på vad BIM är. ”För mig är det en beskrivning av en byggnad, dess delar i 

både geometri och information, så för mig är det inte en process som en del säger utan 

för mig är det en statisk beskrivning av en byggnad” säger BIM-samordnaren. BIM för 

övriga yrkesgrupper sågs som en 3D-modell. I intervjun framgick det att viss erfarenhet 

av att arbeta med 3D-modeller innan NKS fanns, men har inte använts i lika stor 

utsträckning i andra projekt.  

 

Frågan om hur BIM har utvecklats under projektets gång besvaras olika. Enligt 

mätteknikern använde man främst BIM till presentationer och för att visualisera 

projektet, men har på senare tid kommit in mer i produktionen mättekniker säger att 

”Nu använder vi det ganska mycket, förut har vi inte använt BIM så mycket utan har 

mer varit för visualisering och presentationer. Nu har vi börjat använda det mer inom 

produktionen som ett stöd till pappershandlingar”. Yrkesarbetare har inte märkt av 

utvecklingen speciellt mycket mer än att det kommer nya modeller men ser potential i 

att använda BIM. Arbetsledaren säger att ”Det enda är väl att det blivit mer tillgänglig 

förut satt de som projekterade för sig själv som jag upplevde, de satt i sin hörna och 

man hörde lite om det där men det var inget vi använde i produktionen. Men nu 

använder vi modellen mer och mer och tanken är att de ska vara uppdaterade och det har 

funkat sådär”. BIM-samordnaren har ingen uppfattning om hur det fungerar i den 

fysiska produktionen. 

 

På frågan om Skanska motiverar personalen att använda BIM råder det delade 

meningar. Yrkesarbetaren säger att de absolut uppmanas att använda BIM (3D-

modeller). Mätteknikern säger ”Nej det skulle jag inte säga, i vissa fall blir man mer 

eller mindre tvingad att använda sig av BIM för att få fram informationen eftersom det 

saknas viss information på pappersritningen”. Arbetsledaren säger ”Nja, det är väl ett 

verktyg som används men vi har inga påtryckningar att använda det”. Enligt BIM-

samordnaren bestämdes det tidigare på Skanska att BIM ska användas i större projekt 

eftersom de själva behöver det.  

 

Om problem med användningen av BIM uppstår finns IT-support att tillgå enligt 

arbetsledaren. Mätteknikern har ingen större koll på om det finns hjälp at få vid problem 
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eftersom de problem som uppstått har mätteknikern löst själv men att det säkert finns 

vid behov. BIM-samordnaren säger att det sällan är programmen det är fel på utan det är 

att veta vad man ska använda informationen i BIM till. Svårigheten, enligt BIM-

samordnaren, är att veta vad man ska säga om en produkt, till exempel vad man behöver 

säga om platsgjutna konstruktioner för att de ska gå att genomföra. ” Alltså själva 

programmen har blivit bättre med tiden, det är inte programmen som är problemet utan 

att själv veta vad man ska ha det till” säger BIM-samordnaren. 

 

I frågan om produktionen fungerar bättre genom att man använder BIM råder det delade 

meningar. Mätteknikern ser vissa nackdelar med att BIM inte är uppdaterad och inte 

alltid stämmer överens med pappersritningarna. ”Jaa…Vi har haft lite bekymmer med 

att informationen från BIM inte stämmer med informationen på pappersritningen. Detta 

gäller främst höjder. Det kan även vara utformningen och fundament och att BIM 

modellen inte uppdaterad eller det kanske den blir men vi får inte reda på det. Så jag 

använder BIM för att kolla om min information stämmer alternativt pappersritningar för 

att se om det är något fel i BIM. Vi använder även BIM till att skriva ut 3D-ritningar för 

en bättre visualisering för yrkesarbetarna så att dom lättare ska kunna se hur det ska 

vara även om inte BIM stämmer fullständigt” säger mätteknikern. Arbetsledaren tycker 

inte att det har någon större betydelse för hans roll, och ser inga klara fördelar med 

användningen inom produktionen. Yrkesarbetaren ser positivt på användning av BIM 

inom produktionen, men tror att personalen skulle behöva utbildas. Yrkesarbetaren 

tycker även att hårdvara, till exempel en dator eller surfplattor, borde finnas tillgängligt 

på den fysiska arbetsplatsen. BIM-samordnaren är inte tillräckligt insatt i produktionen 

för att ge en åsikt om det fungerar bättre eller inte men säger att det används. 

 

5.1 Arbetsberedning 

 

Idag används inte 4D (Tidsplanering) BIM på NKS för betong och markarbeten enligt 

arbetsledaren, men hen har dock hört talas om att det används i andra faser. BIM-

samordnaren säger att 4D har provats i ett delprojekt där man har delat upp så att olika 

delar av konstruktionen och installationer kommer veckovis eller dagligen. ”I Lab huset 

har dom gjort så att olika delar av konstruktionen och installationer kommer veckovis 

eller dagligen och det var mycket jobb med det, och det beror på att sättet att projekterar 

ska beskriva funktionen när det är klart. Däremot när man bygger måste man bygga så 

att man kommer åt, och det är inte vad man projekterar för. Det betyder att man behöver 

olika indelningar så när man ska söka fram alla installationer som ligger till exempel 

över 2,50 som man ska installera först och sedan ta installationer som ligger under 2,50 

så finns det inte en sådan sökfunktion i programmet” säger BIM-samordnaren. Detta 

innebär att man behöver olika indelningar så att man kan söka fram installationer som 

ligger över en viss nivå så att man får fram dessa. Den sökfunktionen finns inte i 

programmen idag. Man måste peka ut installationerna var för sig, vilket inte fungerar på 

ett smidigt sätt. BIM-samordnaren nämner även att vid ändring går det inte att peka ut 

vad som är befintligt och vilka som har blivit ändrade, vilket gör att det kan ta dagar att 

få ut den information man behöver. 

 

När projektet påbörjades fanns BIM-samordnare på varje fas i varje delprojekt, så 

kommunikationen mellan samordningen av BIM och övriga produktionen har enligt 

BIM-samordnaren fungerat bra. Under projektets gång har man gjort sig av med BIM-

samordnarna allt eftersom, vilket innebär att det i stort sett inte finns någon kvar nu. 

Däremot har BIM-samordnarna gått över till produktionen och fått arbetsledande 

uppgifter all eftersom delprojekten blivit färdiga. Även projekteringssamordnare har i 
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samarbete med respektive BIM-samordnare blivit insatt i hur det fungerar. Det innebär 

att det har blivit mer normalt att använda BIM, i produktionen vet man numera om att 

det finns modeller och vid behov så letar man efter dem. ”Alltså, vi har ju börjat det här 

projektet med att ha en BIM-samordnare i varje fas på varje projekt. Så ja det har funkat 

däremot har dom gjort sig av med dom här BIM-samordnarna allt eftersom så det finns i 

stort sett ingen kvar. Däremot har BIM-samordnarna gått över till produktion och fått 

arbetsledande uppgifter i produktionen och även dom som tidigare var projektering 

samordnare har i samarbete med sin respektive BIM-samordnare blivit insatta i hur det 

fungerar. Så då kan man säga att BIM har blivit lite vardagsmat för alla numera så det 

har blivit mera normalt att använda BIM” säger BIM-samordnaren.  

 

Fel som uppstår, antingen i modellen eller när det ska byggas i produktionen, upptäcks 

av alla möjliga parter. BIM-samordnaren säger att ”Det är alla möjliga som upptäcker 

fel, det kan vara jag, produktionen, kunden osv och då får vi säga att det här får ni 

bortse från så länge för det här ska ändras. Så det är inte modellens fel utan det är vi 

människor försöker förbättra oss eller att vi ändrar oss, vi har bestämt oss för en sak och 

sedan så ändrar vi. Det har inte med BIM att göra utan det här med sena ändringar har ju 

funnits i alla år och förut gick dom med fax men nu kommer dom på fil istället, men det  

beror på själva beslutsprocessen och har inte med BIM att göra. Men det når 

produktionen på olika sett oftast uppdaterar man direkt i modellen men då ska det ju 

komma ut och det sker på olika sätt genom möten eller mail osv”. Att modellen inte är 

uppdaterad är dock ett problem som både mätteknikern och arbetsledaren nämner. 

Mätteknikern säger även att de inte alltid får reda på när modellen uppdateras. Det finns 

portaler för projekten, men eftersom det är så mycket som uppdateras så vet man inte 

vad som är intressant och det blir till slut omöjligt att sålla ut det som är väsentligt. 

Ett annat problem som har varit med modellen är att den inte stämmer överens med 

informationen på pappersritningen. Detta gäller då främst höjder enligt mätteknikern. 

 

5.2 Visualisering 
 

För visualisering inom produktionen används BIM på olika sätt beroende på vem som 

ska använda modellen. Yrkesarbetaren använder inte BIM eller 3D-modeller 

personligen men har möjlighet att titta på modellen ifall det behövs. Yrkesarbetaren 

arbetar mest med pappersritningar men tycker att 3D-modeller är överlägset bäst 

eftersom man får en helt annan inblick i jobbets struktur. På frågan om BIM-modeller 

används inom produktionen svarar yrkesarbetaren ”Inte mycket alls men vi vill ha det 

och vi har frågat efter att få det tillgängligt ute på plats men jag vet faktiskt inte varför 

det inte blivit av”. 

 

Mätteknikern använder BIM för att kontrollera höjder och nivåskillnader. En stor fördel 

för mätteknikern är att BIM redan är höjdsatt och att man får en bra bild av hur det ska 

se ut i teorin. Ett problem som dock finns med att använda BIM för utsättning är att det 

finns mycket information i modellen vilket gör det svårt att urskilja vad som är vad. 

Mätteknikern arbetar med både traditionella 2D ritningar och BIM ”För utsättning är det 

bra med en 3D-modell eftersom den redan är höjdsatt. Problemet är att det finns mycket 

data i en 3D-modell, för tillexempel en vägg har du en övre och undre linje och då kan 

det vara svårt att välja rätt. Men jag föredrar 3D-modeller för visualisering” säger 

mätteknikern . Programmen som mätteknikern använder i sitt dagliga arbete är Solibri 

och Nawiswork för visualisering. Mätteknikern använder även BIM mycket för att 

förbereda filer för utsättningar och kontrollera inmätningar. Något som mättekniker 
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saknar i BIM är stomlinjer. 

 

Möjligheten till att få en filtrerad modell finns, men mätteknikern brukar filtrera 

modellen själv med hjälp av att släcka lager och ta bort objekt. Samtliga parter är 

överens om att det går att få en filtrerad modell om man vill ha detta. Ett problem som 

yrkesarbetaren nämner är att konstruktören inte tänker på samma sätt vilket gör att en 

filtrerad modell inte alltid skulle passa för det arbete som ska utföras ”Många gånger när 

du får ritningar så tänker konstruktören på ett sätt och många gånger så missar de 

mycket och sen ska vi liksom klura ut det. Det händer ganska ofta att man inte får med 

allt” säger yrkesarbetare. Både yrkesarbetaren och arbetsledaren nämner i intervjun att 

det underlättar med filtrerade modeller när det är krångliga armeringslösningar som ska 

genomföras. BIM-samordnaren säger att det är möjligt att få en filtrerad modell på all 

information som finns i modellen. På NKS bygger och ritar man parallellt vilket innebär 

att allt kanske inte är färdigt, och då kan man få ut de delar som är färdiga och avvakta 

med resten. Hur lång tid det tar att få en filtrerad BIM beror helt på hur mycket tid BIM-

samordnaren har att arbeta med det och hur uppdaterade modellerna är. 

 

Arbetsledaren använder BIM till att titta på projektet i olika vyer med hjälp av Solibri 

och eventuellt skriva ut 3D-vyer till yrkesarbetarna om det behövs. Fördelarna med att 

använda sig av en 3D-modell är att man får en bättre uppfattning av hur det ska se ut när 

man ser det i en 3D-vy. Arbetsledaren nämner även att det har pratats om att ha en dator 

eller surfplattor på den fysiska arbetsplatsen men ser inte direkt något behov av det eller 

att det har direkt efterfrågats men tror att det skulle gå att ordna om man bad om det. 

BIM-samordnaren använder inte BIM direkt i produktionen utan har arbetsuppgifter 

utanför själva produktionen. På frågan om man använder surfplattor på NKS för 

visualisering idag svarar BIM-samordnaren att ” Ja alla installatörer har det för att kolla 

hur installationer ser ut vilket är svårt att se på en pappersritning eftersom den är platt 

och man tar även bort alla andra discipliner på en ritning och har enbart den del man ska 

jobba med för annars blir det bara en gröt av alltihop”. Detta ska enligt BIM-

samordnaren även gå att tillämpa på andra områden till exempel betong och 

markarbeten. Nawisworks är den programvara som används på surfplattorna och 

begränsningarna i hur modellen kan användas sitter i hårdvaran. Eftersom den utvecklas 

hela tiden kommer nya möjligheter: ”Det är naturligtvis Ipadens storlek som avgör. I 

vårt fall eftersom vi använder Nawiswork, man kan använda Revit och Auto CAD på 

Ipad osv men det har inte vi gjort utan vi har omvandlat detta till Nawiswork. Om man 

sätter ihop en våning på ett hus med alla discipliner, alltså både arkitektur och 

installationer osv är det ungefär vad Ipaden kan hantera. Men detta varierar över varje år 

det kommer ju nya specifikationer på hårdvara” säger BIM-samordnaren. 

 

5.3 Mängdning 

 

I modellen finns det inte materialegenskaper. Däremot står det vilken typ av material det 

är, till exempel om det är betong eller isolering, enligt arbetsledaren. Däremot står det 

inte vilken typ av betong ”Ja det har också med detaljeringsnivå att göra, den 

detaljeringsnivån går ner till typ av funktion och har vi bestämt att funktionen är ett 

bjälklag så finns inte armeringen med i bjälklaget i BIM. Vi har sagt att här är ett 

bjälklag som ska tåla såhär mycket och samma sak gäller för väggar osv man kan 

bestämma att det ska ingå i BIM men det har vi ej haft krav på i detta projekt” svarar 

BIM-samordnaren på frågan om materialegenskaper finns i modellen. Arbetsledaren 

tycker inte att det spelar någon roll och är lite emot att allting ska finnas i modellen. 

Anledningen till det är att arbetsledaren anser att man på lång sikt tappar kompetensen 
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om allting redan finns färdigt och att man tänker för lite själv ”jag är lite emot det 

kanske för att då tappar man väl sin egen kompetens om man bara surfar på andras och 

allt är färdigt, så jag vet inte om det är bra eller dåligt på lång sikt att man tappar 

kompetens själv då man tänker för lite. Är det något som saknas så kan det vara svårt 

och hitta information om det” säger arbetsledaren. BIM-samordnaren säger att 

materialegenskaperna har med detaljeringsnivån att göra och den detaljeringsnivån går 

till typ av funktion. Har man bestämt att till exempel funktionen är ett bjälklag som ska 

tåla si och så mycket så är inte armeringen med i bjälklaget i BIM och samma sak gäller 

för väggar m.m. Man kan bestämma att det ska ingå i BIM, men i projektet NKS har 

man valt att inte göra det enligt BIM-samordnaren.  

 

I BIM finns volymen för till exempel ett bjälklag med men om det är tillräckligt 

noggrant för att plocka ut den mängd betong som behövs för gjutning kan BIM-

samordnaren inte svara på. Arbetsledaren däremot använder sig av BIM för att bland 

annat plocka ut mängden betong som krävs för en gjutning genom att kontrollera 

volymen för elementet. Arbetsledaren använder även BIM för att kolla volymer rent 

generellt på element och måttsättningsverktyg för att kolla avstånd. 

 

I BIM är det många saker man projekterar för och alla tillverkas inte på samma sätt. En 

del föreställer produkter som man köper färdigt och andra saker som tillverkas på plats. 

Exempel på detta är armaturer som man köper färdigt och som sedan monteras och 

platsgjutna konstruktioner ”Det finns många saker man projekterar i en byggnad och 

alla tillverkas inte på samma sätt, en del av det man projekterar föreställer produkter 

som man köper färdigt och andra är saker som tillverkas på plats som till exempel 

platsgjutna konstruktioner. Så det är skillnad på vad man behöver säga om de olika 

produkterna för att det ska gå och genomföra, till exempel om man ska köpa in en 

armatur och då räcker det med att det är en fyrkant där det står att det är en armatur med 

en viss modell av ett visst fabrikat så blir det rätt” säger BIM-samordnaren. Något som 

dock BIM-samordnaren saknar för sitt arbete i BIM är information om vad det är för 

märke på produkten. ”Jag behöver information om vad det är för produkter som köpts 

och dessa finns inte i modellen utan modellen visar funktioner så vad det är för märke 

på produkten finns inte” säger BIM-samordnaren. 

 

5.4 Markarbeten 
 
Markarbeten finns med till viss del på den modell som mätteknikern använder men att 

den är bristfällig medan arbetsledarens modell helt saknar markarbeten. BIM-

samordnaren är inte så insatt i just markarbeten men säger att det finns markmodeller 

och de används till maskinstyrning, utsättning och inmätningar av en entreprenör. 

Mätteknikern säger däremot att det inte går att använda BIM för maskinstyrning 

eftersom modeller innehåller för mycket information för att maskinen ska kunna hantera 

den. Idag arbetar de med terrängmodeller som de lägger in som en CAD eller 

koordinatfil så att maskinen ska se var den befinner sig. Maskinen får då möjlighet att 

se höjder, lutningar, fall mm och det finns även möjlighet att lägga in väglinjemodeller 

där maskinen får upp sektioner och kan jobba i olika nivåer. Skulle man dock skala ner 

BIM och anpassa filformatet skulle det gå att använda den modellen som terrängmodell 

för maskinstyrning. ” Det bör gå om det är möjligt att plocka ut motsvarande vår 

terrängmodell ur BIM:en men sen beror det på om det går att anpassa filformatet till 

maskinens utrustning” säger mätteknikern. Terrängmodellen som används idag för 

maskinstyrning går dock att lägga in i BIM enligt mätteknikern. 
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6.  Diskussion 

 
Resultatet av litteraturstudie fastställer att det finns många fördelar att använda sig av 

BIM inom produktion till arbetsberedning, visualisering och mängdning. Dock måste ny 

forskning inom området göras eftersom BIM och teknologin går hand i hand och man 

kan få nya resultat genom att använda sig av nya metoder och programvaror i framtiden. 

Artiklarna som har studerats är publicerat mellan 2009 och 2016 och detta för att få den 

senaste informationen och forskningen om BIM och för att fastställa detta har även en 

fallstudie gjorts.  

 

Resultatet av fallstudien visade att de finns goda möjligheterna att använda BIM på 

NKS inom produktionen för betong och markarbeten. I studien framgick det att BIM 

används idag i form av 3D-modeller inom produktionen, men att man i produktionen 

inte vet om att det är BIM som används. I studien framgick det även att BIM har börjat 

användas mer under senaste åren inom produktionen för betong och mark men att inga 

direkta påtryckningar finns för att BIM ska användas utan det är ett verktyg som finns 

tillgängligt. För att BIM ska kunna användas fullt ut inom produktionen bör Skanska 

satsa på att utbilda personal i dels vad BIM är och även vilka möjligheter det finns med 

att använda sig av BIM.  

 

Arbetsberedning 

 

Resultatet av litteraturstudien och fallstudien fastställer att BIM (Building Information 

Modelling) är ett kraftfullt verktyg som kan vara till stor hjälp för arbetsberedningen. 

Att reducera förlust av tid och pengar är två viktiga faktorer i produktionsskedet vilket 

man kan göra genom att använda sig av BIM enligt Bryde och Broquetas (2013). 

Problemet som finns är att komma överens om vilken mjukvara som ska användas i ett 

byggprojekt då det finns många olika aktörer som är inblandade. En stor fördel med att 

integrera BIM i byggprojekten är att modellen kan innehålla 4D (tidsplanering) och 5D 

(kostnad) vilket gör det betydligt enklare att följa byggprocessen enligt Bryde och 

Broquetas. 

 

Litteraturstudien visade även på att man genom att använda sig av 4D (tidsplanering) 

och 5D (kostnadskalkyl) kan spara tid och se till att kontrakt är uppdaterade enligt 

Bergstädt (2015). Enligt BIM-samordnaren har 4D BIM använts i vissa delprojekt på 

NKS. Idag används dock inte 4D BIM i produktionen eftersom man projekterar utifrån 

hur det ska se ut när det är klart och inte efter den ordning man bygger i. Detta innebär 

att det är svårt att göra en tidsplan utifrån modellen eftersom en tidsplan enligt 

projekteringen inte tar hänsyn till ordningen man bygger i. Enligt BIM-samordnaren 

skulle det behövas en funktion som gör det möjligt att söka fram installationer och 

element över eller under en viss nivå. Då skulle det gå att göra en 4D BIM efter 

ordningen man bygger i. Den sökfunktion finns inte idag i programmen som används på 

NKS och har inte heller hittats i de artiklar som undersökts i litteraturstudien. För 

kommande forskare kan detta vara något att undersöka om möjligheten finns att 

tillämpa denna typ av funktion i BIM.  

 

Eftersom man på NKS bygger och ritar parallellt så sker det mycket ändringar. Sena 

ändringar har alltid funnits inom byggbranschen och detta beror inte på problem med 

BIM utan att vi människor ändrar oss. Förut kom ändringar via fax och idag kommer de 

på fil istället och förmedlas till produktionen antingen via möten eller eventuellt mail. 
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Något som benämns av yrkesgruppen som jobbar inom produktionen är problemet att 

veta när modellen är uppdaterad eller när en ändring gjorts. Slutsatsen man kan dra av 

detta är att kommunikationen mellan projekteringen och produktionen behöver 

förbättras. Att kommunikationen behöver förbättras mellan projekteringen och 

produktionen tar även Mäki & Kerosuo (2015) upp i sin studie om BIM.  

 

Visualisering 

 

Fallstudien visade att användningen av BIM för visualisering skapar en bättre förståelse 

för projektet vilket även verifieras av litteraturstudien. 3D-modeller använder man idag 

på NKS men ett problem som nämns är dock att man inte vet om man har den senaste 

uppdateringen av modellen. I fallstudien framgick det även att det idag går att få en 

filtrerad modell på den bit man behöver arbeta med. Det framgick även att det går att 

filtrera modellen själv genom att tända och släcka lager och ta bort eller släcka objekt 

man inte ska arbeta med. 

 

Respondenterna tycker att det fungerar bra att använda 3D-modellerna främst för 

visualisering eftersom dessa ger en bra bild och förståelse av hela projektet. Att man 

genom att använda sig av BIM och 3D-modeller får en bättre förståelse för projektet 

nämner även Meža, Turk och Dolence (2015) i sin studie där man använt BIM istället 

för traditionella 2D-ritningar. Genom att man får en bättre förståelse för projektet så 

sparar man tid eftersom man slipper fundera på hur man ska bygga och man undviker 

fel som kan uppstå på grund av feltolkning. Konsekvensen av att man enbart använder 

sig av 3D-modeller kan dock bli att man tappar yrkeskunnighet, som till exempel att 

läsa 2D-ritningar.  

 

På NKS använder man idag surfplattor med BIM för visualisering av installationer men 

inte för betong och markarbeten. Yrkesarbetaren i fallstudien nämnde dock att det hade 

varit bra att ha tillgång till modellen på plats antingen med en surfplatta eller eventuellt 

en dator. Detta är dock något arbetsledaren inte håller med om och tycker att det funkar 

bra som det är och att det finns möjlighet att kolla på modellen på kontoret och har 

heller inte hört att detta önskemål finns. I en studie av Obrich et al (2013) använde man 

sig av en AR-applikation som gör att man med hjälp av GPS kan visualisera objekten på 

plats med smartphones och surfplattor. Kombinationen av BIM och AR-applikationen 

gör det möjligt för användaren att få tillgång till byggrelaterad information direkt på 

plats vilket gör det möjligt att göra en dokumentation i telefoner/surfplattor. 

Användningen av mobila enheter för visualisering fick positiv respons av användarna i 

studien men begränsningar fanns i hårdvaran. Hårdvaran verkar dock inte vara något 

problem idag på NKS enligt BIM-samordnaren så länge man enbart tar med de 

discipliner som behövs för arbetet. Genom att man ger yrkesarbetarna tillgång till 

surfplattor eller mobila enheter på den fysiska arbetsplatsen kan man spara tid på 

transportsträckan mellan den fysiska arbetsplatsen och kontoret, vilket kan bli rätt lång 

ibland. Man ger även alla yrkesarbetare chansen att undersöka modellen om den blir 

mer tillgänglig på den fysiska arbetsplatsen. Varför mobila enheter inte används inom 

produktionen för betong och markarbeten besvarades inte av fallstudien.  
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Mängdning 
 

I studien framgick det även att BIM kan används för att plocka ut mängder för till 

exempel gjutning av betong. Volymen för till exempel ett bjälklag finns inlagt i 

modellen och det används idag av arbetsledaren som intervjuades i fallstudien. 

Modellen beskriver enligt BIM-samordnaren bara typ av funktion och inte vilken 

mängd eller vilken sorts material det valda elementet innehåller. Det står däremot att om 

bjälklaget är i betong står det betong, men andel armering eller betongklass finns inte i 

modellen. Att lägga in materialegenskaper i BIM är möjligt men i projektet NKS har 

man valt att inte göra det. Fördelen med att man anger till exempel betongklass är det 

underlättar vid beställning av betong. Nackdelen kan bli att man tappar yrkeskunnighet 

genom att man vänjer sig vid att allt redan finns färdigt i modellen enligt arbetsledaren. 

Dock tycker författarna att det skulle vara värt att lägga till materialegenskaper i 

modellen eftersom materialet som är inlagt i modellen valts av en yrkeskunnig. Genom 

att en yrkeskunnig person lagt in materialet tror författarna att man kan minska fel i 

produktionen genom felaktiga materialval. 

 

Yrkesgrupperna som intervjuades inom produktionen på NKS har inte tillgång till hela 

modellen. Modellen som används av arbetsledaren i dagsläget på NKS är en enklare 

variant av en BIM. Arbetsledare använder sig av 3D-programmet Solibri vilket gör att 

arbetsledaren kan se typ av material, mått, avstånd och volym och det räcker till 

arbetsledarens arbetsuppgifter. Det som skulle kunna vara en bra investering är att alla 

har tillgång till den riktiga modellen och lär sig att hantera den. Detta kan öka 

kunskapen om BIM och materialegenskap vilket kan leda till att man inte behöver slösa 

bort tid på att söka information om olika material som används i projektet.  

 

BIM har även använts för maskinstyrning till viss del i projektet men används inte idag 

eftersom datorerna som maskinerna använder inte kan hantera filen. Om man skulle 

skala ner filen och anpassa filformatet skulle modellen gå att använda för 

maskinstyrning visar fallstudien. 

 

Det som saknas i BIM-modellen idag på NKS är information om märken på produkter.  

Märken på produkter är något som BIM-samordnaren saknar i sitt dagliga arbete då hen 

arbetar med att bland annat sammanställa listor på produkter som används i projektet. 

Det man kan använda sig av för att hämta produkter till BIM är BIMobject. BIMobject 

är en hemsida (www.bimobject.com) som tillverkare av interiörprodukter lägger upp 

sina objekt så att man kan ladda in dessa direkt i BIM. Det kan även vara värdefullt att 

ha tillgång till denna information då man ska välja ett miljömärkt material. Det finns 

programvaror för detta enligt Jalaei och Jrade (2015) som har studerat möjligheten att 

integrera miljöcertifieringssystemet LEED med BIM men det används inte på NKS 

idag. Eftersom det framgick i fallstudien att modellen ska överlämnas när kontraktstiden 

utgått är det även bra att integrera LEED. Om material behöver bytas under byggnadens 

livscykel så kan man med hjälp av LEED välja ett miljöcertifierat material och således 

skapa ett hållbart samhälle.   

  

http://www.bimobject.com/
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7.  Sammanfattning och slutsats 
 

I den här studien har möjligheterna att använda BIM inom produktionen för 

arbetsberedning, visualisering och mängdning för betong och markarbeten undersökts. 

Studien delades upp i två frågeställningar där det ena syftade till att undersökta 

möjligheterna teoretiskt med hjälp av en litteraturstudie. Den andra syftade till att med 

hjälp av en fallstudie undersöka hur BIM används idag och möjligheterna till 

användning av BIM inom produktionen för arbetsberedning, visualisering och 

mängdning för betong och markarbeten på NKS. Studien syftade till att undersöka hur 

användningen av BIM går till idag och undersökta eventuellt förbättringspotential.  

 

Sammanfattningsvis visade studien på att BIM har stort potential att underlätta arbetet 

för arbetsberedning, visualisering och mängdning för betong och markarbeten. Idag 

använder man BIM till viss del men dess potential utnyttjas inte fullt ut. Problemen som 

studien visar på är att det saknas tillgång till hårdvara, kunskap inom området och 

kommunikation mellan projektering och produktionen. I fallstudien undersöktes även 

om Skanska motiverar personalen att använda BIM vilket det rådde delade meningar 

om. Man vet att det finns men det är inget krav att BIM ska användas. Utvecklingen har 

dock gått framåt under projektets gång och BIM har även blivit mer tillgängligt för de 

som jobbar inom produktionen.  

 

Rekommendationer till Skanska 
 

      1.   Utbilda personal om vad BIM är och möjligheterna med användning av BIM. 

      2.   Förbättra kommunikationen mellan projektering och produktionen. 

3. Ge yrkesarbetarna tillgång till modellen på den fysiska arbetsplatsen genom 

användning av surfplattor eller datorer. 

4. Använd BIM för att simulera arbetsplatsen för att kunna tidsplanera och skapa 

en säkrare miljö. 

5. Se över möjligheterna att använda 4D BIM för att planera och följa upp projekt. 

6. Kombinera BIM med LEED för att få produktkataloger direkt i modellen och 

underlätta valet av miljömärkt material. 

7. Använda BIMobject för att få färdiga produktspecifikationer direkt i modellen 
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Rekommendationer för vidare studier 

Undersöka hur kommunikationen skulle kunna förbättras mellan projektering och 

produktionen på NKS eftersom viss problematik finns med att yrkesgrupperna inom 

produktionen inte vet om modellen är uppdaterad. Genom en förbättrad kommunikation 

mellan projektering och produktion kan eventuellt detta problem lösas.  

 

Undersöka om det är möjligt att integrera en sökfunktion för att söka fram 

byggnadsdelar i olika nivåer i Nawisworks. Viss problematik finns med att använda sig 

av 4D BIM eftersom man projekterar för det färdiga projektet och inte i den ordning 

man bygger. Om det är möjligt att tillämpa en sökfunktion i Nawisworks som gör det 

möjligt att söka fram byggnadsdelar för olika nivåer kan eventuellt 4D BIM användas. 

 

Undersöka om det är möjligt att anpassa modellen för maskinstyrning på NKS. BIM har 

till viss del används för maskinstyrning på NKS men används inte för markarbeten idag 

eftersom modellerna är för stora. Datorn i maskinen klarar inte av att hantera all 

information och rätt filformat krävs. Går det att minska ner modellen för att enbart 

använda informationen som behövs för maskinstyrning kan detta tillämpas. Det krävs 

även att modellen har rätt filformat för att kunna köras på datorn i maskinen.  
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9. Bilagor 

 

 
Bilaga A              Intervjufrågor: BIM-samordnare 
 
Bilaga B              Intervjufrågor: Mättekniker  
 
Bilaga C              Intervjufrågor: Arbetsledare 
 
Bilaga D              Intervjufrågor: Yrkesarbetare  
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Bilaga A 

Intervju med BIM-samordnare 

 

1. Hur länge har du jobbat inom branschen? 

2. Hur länge har du jobbat på Skanska? 

3. Vad har du för arbetsuppgifter? 

4. Hur har din utveckling sett ut sen du började jobba på NKS? 

 

BIM 

1. Vad är BIM för dig? 

Vad har varit bra med den? 

2. Har du tidigare erfarenhet av 3-modeller eller BIM inom produktion? 

Om ja, hur använder ni av BIM inom produktion på NKS? 

3. Hur har utveckling sett ut inom BIM de senaste åren du har jobbat på Skanska? 

4. Blir du motiverad av Skanska att använda BIM? Får du den hjälp du behöver 

ifall du har funderingar över användningen av BIM? 

5. Används 4D (tidsplanering) och 5D (kostnadskalkyl) på NKS? 

6. Vilka fördelar och nackdelar finns med BIM? 

7. Kan man få en filtrerad BIM-modell för just den biten som man behöver jobba 

med? 

Om inte, har du velat ha en filtrerad BIM-modell? 

8. Är det några verktyg inom BIM som har varit värdefull för dig i din roll? 

9. Hur mycket av den information som du behöver finns i er BIM-modell? Är det 

något som saknas? 

10. Finns det markarbeten med på er BIM? 

11. Finns det materialegenskaper med på er BIM? 

12. Fungerar produktionen bättre genom att använda sig av BIM? 
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Bilaga B 

Intervju med mättekniker 

 

1. Hur länge har du jobbat inom branschen? 

2. Hur länge har du jobbat på Skanska? 

3. Vad har du för arbetsuppgifter? 

4. Hur har din utveckling sett ut sen du började jobba på NKS? 

BIM 

1. Vad är BIM för dig? 

Har du använt 3-D modeller någon gång? 

Vad har varit bra med den? 

Har du velat använda 3-D modeller istället för 2-D ritningar? 

Föredrar du 3-D modeller istället för 2-D ritningar? Varför? 

2. Har du tidigare erfarenhet av 3D-modeller eller BIM inom produktion? 

Om ja, hur har du använt BIM/3D-modeller inom produktion? 

Om inte, har du velat använda 3-D modeller för att kunna se direkt egenskap 

hos ett objekt? 

3. Hur har utvecklingen sett ut inom BIM (3D-modeller/digitalisering) de senaste 

åren du har jobbat på Skanska? 

4. Blir du motiverad av Skanska att använda BIM? 

5. Får du den hjälp du behöver ifall du har funderingar över användningen av 

BIM? 

6. Används 4D (tidsplanering) och 5D (kostnadskalkyl) på NKS? 

7. Vilka fördelar och nackdelar ser du med BIM/3D-modeller? 

8. Kan man få en filtrerad BIM-modell för just den biten som man behöver jobba 

med? 

Om inte, har du velat ha en filtrerad BIM-modell? 

Vad skulle den filtrerade delen innehålla? 

9. Är det några verktyg inom BIM som har varit värdefull för dig i din roll? 

10. Hur mycket av den information som du behöver finns i er BIM-modell? Är det 

något som saknas? 

11. Finns det markarbeten med på er BIM? 

12. Finns det materialegenskaper med på er BIM? 

13. Fungerar produktionen bättre genom att använda sig av BIM? 
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Bilaga C 

Intervju med arbetsledare 

 

1. Hur länge har du jobbat inom branschen? 

2. Hur länge har du jobbat på Skanska? 

3. Vad har du för arbetsuppgifter? 

4. Hur har din utveckling sett ut sen du började jobba på NKS? 

BIM 

1. Vad är BIM för dig? 

Vet du vad BIM står för? 

2. Vad har varit bra med den? 

3. Är NKS ditt första projekt? 

4. Hur har utvecklingen sett ut inom BIM (3D-modeller/digitalisering) de senaste 

åren du har jobbat på Skanska? 

5. Blir du motiverad av Skanska att använda BIM? 

6. Får du den hjälp du behöver ifall du har funderingar över användningen av 

BIM? 

7. Hur använder ni BIM-modellen i praktiken ute på fältet? 

8. Skulle det vara lättare för er att ha tillgång till surfplattor direkt på arbetsplatsen? 

9. Varför använder ni inte surfplattor idag? Är det pga kostnaden eller är det 

kunskapen som saknas? 

10. Men finns det möjlighet och få in modellen på surfplattor? 

11. Används 4D (tidsplanering) och 5D (kostnadskalkyl) på NKS? 

12. Vilka fördelar och nackdelar ser du med BIM/3D-modeller? 

13. Kan man få en filtrerad BIM-modell för just den biten som man behöver jobba 

med? 

14. Är den en BIM-modell eller 3D-modell? 

15. Kan ni se t.ex. typ av material och mått på den 3D-modellen ni har tillgång till? 

16. har du velat ha en filtrerad BIM-modell? 

17. Är det några verktyg inom BIM som har varit värdefull för dig i din roll? 

18. Hur mycket av den information som du behöver finns i er 3D-modell? Är det 

något som saknas? 

19. Finns det markarbeten med på er BIM? 

20. Finns det materialegenskaper med på er BIM? 

21. Fungerar produktionen bättre genom att använda sig av BIM? 

22. Vilka svårigheter ser du idag med att använda BIM? Om man skulle använda 

BIM inom produktion? 

23. Tror du att kunskapsnivån är tillräckligt för att man ska kunna använda sig av 

BIM inom produktion? Eller måste kunskapsnivån förbättras? 
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Bilaga D 

Intervju med yrkesarbetare 

 

1. Hur länge har du jobbat inom branschen? 

2. Hur länge har du jobbat på Skanska? 

3. Vad har du för arbetsuppgifter? 

4. Hur har din utveckling sett ut sen du började jobba på NKS? 

BIM 

1. Känner du till vad BIM är och vad den står för? 

2. Har du använt 3-D modeller någon gång? 

3. Vilken har varit bättre att använda 3-D modeller eller pappersritningar? 

4. Har du tidigare erfarenhet av 3D-modeller eller BIM inom produktion? 

5. Används BIM-modeller ute på plats inom produktion? 

6. Hur har utveckling sett ut inom BIM (3D-modeller/digitalisering) de senaste 

åren du har jobbat på Skanska? 

7. Blir du motiverad av Skanska att använda BIM? 

8. Kan man få en filtrerad BIM-modell för just den biten som man behöver jobba 

med? 

9. Är det några verktyg inom BIM/3D-modell som har varit värdefull för dig i din 

roll? 

10. Är det några verktyg inom BIM som har varit värdefull för dig i din roll? 

11. Hur mycket av den information som du behöver finns i er BIM-modell? Är det 

något som saknas? 

12. Det kan man inte få nu - alltså uppdelade ritningar? 

13. Hur har ni tillgång till modellen när ni är ute på plats? T.ex. surfplattor? 

14. Vad blir svaret när ni efterfrågar är det pga. kostnaden eller är det för att 

kunskap saknas? 

15. Finns det markarbeten med på BIM-modellen som ni har jobbat med? 

16. Finns det materialegenskaper med på er BIM? 

17. Har ni med t.ex. mått och material egenskap på armeringsdelen som du har 

jobbat med? 

18. Fungerar produktionen bättre genom att använda sig av BIM? 

19. Vilka svårigheter ser du med att använda sig av BIM inom produktionen? 

20. Om man nu ska använda sig av BIM inom produktion, tror du att det finns 

tillräckligt med kunskap hos yrkesarbetarna för att kunna klara av att hantera 

BIM? 


