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Abstract

How contractors manage building models in E4 The
Stockholm bypass Project

Johan Holmin & Sara Hesse

The goal of this master thesis is to study the challenges the 
contractors are experiencing when building  in the project E4 The 
Stockholm Bypass (E4 Förbifart Stockholm) by using digital models. 
This is the first step for The Swedish Transport Administration 
towards the process of implementing BIM in the construction industry, 
which has led to several challenges and therefore is important to 
evaluate. The work of building E4 The Stockholm bypass can be seen 
with a sociotechnical perspective, since both humans and complex 
technology systems are involved in the project. 

The study used a qualitative method by interviewing the contractors, 
the promoters of the model and The Swedish Transport Administration. 
Furthermore, workshops were held with construction managers, BIM-
specialists and the contractors’ measurement surveyors. The results 
were analysed by the theories regarding Human-Technology-Organisation 
(HTO), Human-Technology Interaction (HCI) with focus on usability and 
information management.

The study resulted in a couple of recommendation to The Swedish 
Transport Administration. The main aspects were to involve the 
contractors earlier in the development of the models; have easily 
available information in the models necessary for production; change 
the contractors sceptical attitude towards BIM by listening to their 
issues; have a clear communication through the existing informations 
paths and create a common standard of format regarding exchange of 
information. By following the recommendations, the challenges 
regarding the work of the contractor will decrease and the 
implementation of models and BIM could proceed more efficiently.  
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Sammanfattning 
E4 Förbifart Stockholm, E4FS, är ett av Sveriges genom tiderna största 
infrastrukturprojekt som kommer att bilda en 21 km lång förbindelse mellan Häggvik i 
norr och Kungens kurva i söder, varav 18 km av sträckan kommer gå i tunnel. Tanken 
är att E4FS ska avlasta trafiken genom Stockholms stadskärna och minska sårbarheten i 
vägnätet. Produktionen påbörjades 2015 och hela projektet förväntas att vara klart 2026. 
Ett regeringsbeslut syftade till att digitalisera anläggningsbranschen och i och med det 
skulle Trafikverket, i rollen som branschen största byggherre, leda utvecklingen. Detta 
ledde till att Byggnadsinformationsmodellering (BIM) implementerades hos 
Trafikverket och E4FS valdes ut som pilotprojektet. BIM är ett samlingsbegrepp för hur 
information skapas, lagras och används under hela byggprocessen. Införandet av BIM 
syftade till att förbättra effektiviteten och produktiviteten i projekt genom att skapa en 
digital modell av anläggningen. Det innebar att entreprenören inte längre bara fick 
ritningar att bygga efter, utan också modeller. Men med modellen som nytt underlag att 
bygga efter så uppdagades nya utmaningar. 

Det här examensarbetet syftar till att undersöka vilka utmaningar som har uppstått för 
entreprenörerna i användandet av modeller i produktion i E4FS. Arbetet har ett 
sociotekniskt systemperspektiv, vilket leder till att ett större perspektiv har antagits. 
Därför har även tanken bakom hur modellerna skulle användas undersökts. Detta arbete 
görs i samarbete med Trafikverket och har resulterat rekommendationer som ska 
förbättra och effektivisera införandet av modeller i produktionen. 

Examensarbetet är en kvalitativ studie som har utförts med hjälp av intervjuer och 
workshop. Hos entreprenören har intervjuer med mängd- och mättekniker gjorts 
gällande hur de använder modellerna och vilka utmaningar som de ställts inför. 
Parallellt har även intervjuer med beställaren Trafikverket och projektören av E4FS 
genomförts. Anställda på Trafikverket från både tidigt skede i projektet och som idag 
arbetar med E4FS har intervjuats. Intervjuer gjordes även med projektören för att skapa 
en förståelse över hur modellen skapades. Genom tre separata workshops med 
entreprenör, byggledare respektive BIM-specialister utforskades vad som i framtiden 
förväntas av BIM och modeller i produktion av tunnel. Det insamlade materialet 
analyserades sedan med hjälp av teori som behandlar vad som krävs för att en teknik 
ska vara användbar, hur implementering av ny teknik ska göras för att införandet ska bli 
framgångsrikt och hur det går till att förmedla information. 

Analysen resulterade i ett antal rekommendationer till Trafikverket så som att involvera 
entreprenören i utvecklingen av modellerna, att information som de behöver för 
produktion finns lättillgängligt i modellerna, att entreprenören och Trafikverket måste 
jobba med att dela information genom de befintliga informationsvägarna. 



Rekommendationerna gällde även att Trafikverket måste arbeta fram ett standardiserat 
format för att kvalitetssäkra information mellan olika programvaror samt fastställa en 
byggstandard för att skapa en gemensam syn på hur tunnel ska byggas. Kan 
rekommendationerna realiseras så kommer attityden gentemot modeller förbättras och 
införandet av BIM i branschen underlättas. 

 



Förord 
Den här rapporten är ett resultat av ett examensarbete på 30 högskolepoäng, vilket är det 
avslutande momentet på civilingenjörsprogrammet System i Teknik och Samhälle, STS, 
vid Uppsala universitet. Arbetet har utförts i samarbete med Trafikverket Stora Projekt 
på E4 Förbifart Stockholm vårterminen 2017.    

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Nicklas Werner, som med 
sitt brinnande engagemang och värdefulla synpunkter möjliggjort det här arbetet. 
Samtidigt vill vi passa på att tacka Daniel Lööv som under hela arbetets gång funnits 
som stöd och ovärderlig hjälp med att hitta rätt personer. Fortsättningsvis vill vi tacka 
alla entreprenörer, Trafikverkare och projektörer som tagit sig tid att svara på våra 
frågor och tillställningar. Utan er hade vi inte haft någon uppsats. Slutligen vill vi rikta 
ett varmt tack till vår ämnesgranskare, Bengt Sandblad, som väglett oss och varit ett 
stort stöd i vårt arbete.  

 
Johan Holmin & Sara Hesse 
Lunda, juni 2017 
 
Trv 2017/59628 



Begrepp  
Anläggning - En byggkonstruktion som inte är en fastighet, det vill säga tunnel, bro, 
hamn etc.  
 
BIM, Byggnadsinformationsmodellering - Ett samlingsbegrepp för hur information 
skapas, lagras och används under hela byggprocessen (Ordet har ett antal olika 
betydelser men i det här arbetet syftar vi till samlingsbegreppet). 
 
Brytlinjer - Linjer som visar hur tunneln går och “bryts” vid förändringar i tunneln. 
   
Entreprenad - Är ett löfte mellan beställare och entreprenör att utföra ett arbete inom 
en viss tid och kostnad. 
 
E4FS - E4 Förbifart Stockholm 
 
Förfrågningsunderlag, FU - Är de dokument som innehåller förutsättningar för 
upphandling och används vid offentlig upphandling. I vilket det ska framgå vad som 
köpts och vilka krav som finns på det som övergår i kontrakt.. 
 
Mängda - Används i det här arbetet för att beskriva mäta bergvolymen. 
 
Projektering - Innebär det utredande och förberedande arbete som görs innan 
produktionsskedet av i det här fallet tunnel. 
 
Relationshandlingar - En handling över den färdiga byggnaden/konstruktionen eller 
liknande. Dessa överlämnas till förvaltningen/driften. 
 
RFA, Redogörelse för anläggningsmodell - Utgör ett leveransmeddelande enligt 
Bygghandlingar 90. I RFA dokumenteras avvikelser och tillägg från IT-handledningen. 
En beskrivning av en given modell. 
 
Sektion -Benämns i det här arbetet som ett tvärsnitt av tunneln. 
 
Staklinjen/centrumlinje/väglinje/referenslinje/tunnellinje - Det är olika linjer i 
tunneln som kan användas för positionering i tunneln, se även brytlinje. 
 
Teoretisk bergkontur - Är den linje/yta som inget fast berg får ligga innanför i en 
tunnel. Berget borras, sprängs och schaktas fram till teoretisk bergkontur. Det vill säga 
den teoretiska bergkontur som ska byggas efter. 
 
Testförfrågningsunderlag, Test-FU - Var ett förfrågningsunderlag som omfattade en 
liten del av E4FS och användes som ett prov för att se vad entreprenörerna ansåg om 
hanteringen av modellerna. 
 
Totalentreprenad - I en totalentreprenad så står entreprenören för projekteringen av 
bygghandlingen, det vill säga bestämningen av handlingarnas utformning. 
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Utförandeentreprenad - I en utförandeentreprenad ansvarar beställaren för 
projekteringen av projektet och entreprenören ansvarar för utförandet enligt de 
Allmänna bestämmelserna för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, 
AB04. 
 
ÄTA, Ändring, Tillägg, Avgående - Ändringsbegäran som baseras på resultatet från 
en fråga/svar-dialog. 
 
 
 
!  
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Roller i projektet 
Här beskriver vi de aktörer som deltagit i projektet. Samt vilka arbetsområden som 
arbetet har berört.  
  
Beställare - Trafikverket 
 
Byggledare  
Ansvarar för uppföljning av entreprenad genom att stödja, följa upp och rapportera 
entreprenadernas framdrift. Länk mellan entreprenör och beställare. 
 
BIM-specialist 
Används i det här arbetet som ett samlingsnamn för Datasamordnare, 
Modellsamordnare, BIM-samordnare och BIM-specialist. Arbetar med modellrelaterade 
frågor på Trafikverket. 
 
Mätansvarig 
Ser till att kraven från FU följs. 
 
Projekteringsledare 
Ingår i beställarorganisationen och har ansvar för att leda projekteringsarbetet. Arbetade 
i tidigt skede med att ta fram förfrågningsunderlag.   
 
Teknikspecialist-BIM 
Arbetar i ett tidigt skede i projektet som teknikstöd och BIM-ansvarig 
 
Övergripande BIM-strateg: 
Arbetar nära Tekinkspecialist-BIM. Har en övergripande strategisk roll i tidigt skede i 
projektet för att lägga upp systemet och ställa krav på modeller. 
  
  
Entreprenörer - De byggföretag som utför arbeten på entreprenad åt Trafikverket.  
 
Mättekniker 
Används i det här arbetet som samlingsnamn för mätchef och mängdreglerare. De är 
oftast utsättare men i det här projektet finns även personer med projekterings 
kompetens. Beskrivning av arbetsuppgifter kommer i kap. 3. 
  
Projektörer - De konsultfirmor som har skapat modellen åt Trafikverket. 
 
Projektör 
De personer som ritar upp modellen i 3D. 
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1. Inledning      
Regeringen beslutade 2011 att Sverige skulle bli världsledande på att ta vara på 
digitaliseringens fördelar (Regeringskansliet, 2012). I linje med beslutet skulle även 
anläggningsbranschen digitaliseras vilket skulle leda till en ökad effektivitet och 
produktivitet (Trafikverket, 2014). Trafikverket, i rollen som den största byggherren i 
branschen, skulle visa vägen. Hur skulle de lyckas med det? Trafikverket genomför 
varje år miljardprojekt inom anläggningsbranschen och genom införandet av 
Byggnadsinformationsmodellering (BIM) i Stora projekt (projekt större än fyra 
miljarder) kunde de påverka branschen. Med BIM som utgångspunkt skapas en digital 
modell över en anläggning som ska användas i projektets alla skeden. Denna modell 
innehåller information som gör det möjligt att redovisa kostnader, undvika kollisioner 
och ska bidra till ett mer effektivt arbete (Trafikverket, 2015a). E4 Förbifart Stockholm, 
E4FS, inleddes 2006 med tvådimensionella ritningar, men 2011 startades införandet av 
BIM i projektet (Samhällsbyggarna, 2015).    

E4FS är ett av de största projekten genom tiderna inom svensk infrastruktur och 
kommer att utgöra en förbindelse väster om Stockholms stadskärna mellan norra och 
södra Stockholmsområdet (Se Appendix G). E4FS är tänkt att avlasta Essingeleden och 
innerstaden samt för att minska sårbarheten i Stockholms vägnät. Av sträckans 21 km 
går cirka 18 km i tunnel (Trafikverket, 2016a). 2015 påbörjades projektet och förväntas 
vara färdigställt 2026. Entreprenaderna varierar i storlek och innefattar anläggandet av 
tunnlar, konstbyggnader, vägar och installationer. Projektet utgörs av sex entreprenader 
för huvudtunnlarna, sex trafikplatser uppdelade på entreprenader, installation av 
tekniska system samt det förberedande arbetet (Trafikverket, 2016b). Antalet aktörer, 
den långa projekttiden, tillsammans med stora kostnader bidrar till komplexitet i E4FS. 

Att använda digitala modeller är inte ett helt vedertaget tillvägagångssätt vid storskaliga 
projekt, inom anläggning (Trafikverket, 2015b). Enligt BIM Alliance (2015) finns det 
inga framtagna standarder för detaljeringsnivån hos modellerna, det vill säga hur de ska 
vara utformade för bästa förståelse för berörda entreprenörer. Det som kan ses som 
trivialt för den som skapade modellen kan verka obegripligt, men också vara irrelevant 
för användaren. Modellens funktionsduglighet kompliceras ytterligare av att modellen 
används av olika användare, alla med olika kunskapsnivå, i olika skeden av 
byggprocessen. Det är därmed intressant att undersöka hur modellerna mottas och 
används i produktionen av tunnlarna i E4FS.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Det här examensarbetet syftar till att undersöka vilka utmaningar som entreprenörer 
stöter på i samband med hantering av bergmodeller i produktionen av E4 Förbifart 
Stockholm. Det uppnås genom att undersöka användbarheten av de levererade 
modellerna ur ett sociotekniskt perspektiv. Därför är det nödvändigt att kartlägga 
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beställningen och projekteringen av modellen. Entreprenörernas upplevda utmaningar 
ska identifieras och vidare ska rekommendationer tas fram som ska förbättra 
användbarheten av modellerna för framtida tunnelprojekt. 

• På vilket sätt var det tänkt att modellerna skulle användas? 

• Vilka tekniska och organisatoriska problem har uppstått för entreprenörerna i 
användandet av BIM och dess modeller i E4FS? 

o Hur använder sig entreprenörerna av modellerna i produktionen och hur 
vill de använda sig av modellerna? 

• Hur kan användbarheten av bergmodeller i produktion förbättras utifrån studiens 
resultat? 

1.2 Avgränsningar 

E4FS är ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt och är därför 
uppdelad separata entreprenader. Entreprenader ovan jord utgörs av trafikplatser medan 
berg- och arbetstunnel är entreprenader under jord. Den största delen av E4FS går under 
jord och de största kostnaderna finns i samband med tunneldrift. Effekten av resultatet 
av att undersöka entreprenaderna under jord är därmed störst och mest relevant, därför 
har vi valt att avgränsa oss till att studera bergtunnelmodellen.  

Vi har även valt att avgränsa oss till de personer vilka förefaller arbeta mest med 
modellen hos entreprenörerna, det vill säga mät- och mängdtekniker. Även om studien 
fokuserade på mät- och mängdtekniker visade även andra befattningar hos entreprenör 
intresse för examensarbetets syfte och ville kommentera situationen.  

Eftersom E4FS är ett projekt som befinner sig mitt i produktionen av tunneldrivning har 
vi endast fokuserat på de modeller som behandlar den teoretiska bergkonturen, vilket är 
den modell entreprenören använder. De modeller som kommer att hanteras senare i 
projektet. Inledningsvis kontaktades alla projektets tilldelade entreprenader men på 
grund av att inte alla påbörjat tunneldrivningen valde vi att endast fördjupa oss i dem 
som påbörjat tunneldrivning och användningen av modellerna. 

1.3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning om BIM har framförallt behandlat dess nyttoeffekter för 
byggprojekt. Även barriärer och risker med implementering och användning av BIM har 
undersökts. Enligt Stanley & Thurnell (2014) finns det ett stort glapp i forskningen 
gällande konkreta åtgärder som kan motverka barriärerna och minska riskerna. Det är 
viktigt att poängtera att den tidigare forskningen är framtagen från enskilda fallstudier 
och barriärer kan skilja mellan och inom branscher. Dock ger det en bild över 
problematik som har uppmärksammats i samband med BIM.  
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Det här examensarbetet är en fallstudie över hur entreprenörerna använder sig av 
Trafikverkets modeller i pilotprojektet E4FS. Fallet har aldrig tidigare funnits i Sverige 
och har det inte kunnat studeras tidigare, vilket ger arbetet en unik prägel.  

1.4 Läsanvisning 

Det första kapitlet ger en introduktion till ämnet och beskriver examensarbetets syfte 
och frågeställning. Kapitel två och tre ger läsaren en bakgrund till projektet E4FS 
respektive BIM, i dessa två kapitel förklaras hur entreprenörerna använder modeller i 
sitt arbete och hur BIM påverkat projektet. Inför dessa kapitel rekommenderas läsaren 
att ha kännedom för termerna i ordlistan som finns bifogad. Kapitlen innehåller en hel 
del begrepp som kan vara nya för den som inte redan är insatt i anläggningsbranschen. 
Dessa kapitel är ett resultat av vår litteraturstudie och lägger grund för förståelsen av 
entreprenörernas utmaningar. Kapitel två besvarar delvis även den andra 
frågeställningens underfråga.  

I kapitel fyra och fem presenteras teori respektive metod. Teorin behandlar Socioteknisk 
systemteori, MTO-teori, MDI-teori med fokus på användbarhet och 
Informationshantering. Metoden beskriver de vetenskapliga tillvägagångssätt som vi har 
använt oss av för att samla in empiriskt material. Metoden utgörs av litteraturstudie, 
kvalitativa intervjuer och workshop.    

I kapitel sex, sju och åtta presenteras sedan resultatet som svarar på examensarbetets 
första och andra frågeställning. Kapitel sex presenterar tankar och tillvägagångssätt som 
användes vid initieringen av BIM i E4FS, som sedan följs av kapitel sju som till största 
del består av entreprenörernas åsikter om hur det är att använda modellen. I kapitel åtta 
jämförs resultaten från workshoptillfällena och de olika aktörernas framtidsvisioner 
presenteras.   

Kapitel nio analyseras resultatet ur de olika teoretiska perspektiven för att sedermera 
kunna formulera rekommendationer till Trafikverket, vilket också svarar på den sista 
frågeställningen. Dessa rekommendationer förtydligas och sammanfattas i kapitel tio. I 
kapitel elva besvaras frågeställningarna i uppsatsens slutsats. Avslutningsvis beskrivs 
vårt bidrag till kunskapsutvecklingen i kapitel tolv och förslag ges till vidare forskning 
inom området. 
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2. E4 Förbifart Stockholm – från idé till produktion 

Följande kapitel kommer att beskriva E4 Förbifart Stockholm från idé till att det första 
spadtaget togs. Kapitlet kommer även beskriva vilka skeden projektet har varit i och 
aktörer som är och har varit delaktiga. Även produktionsskedet, aktörer och 
entreprenader kommer att beskrivas närmare. 

2.1 Nordens största infrastrukturprojekt 

Stockholm län växer för var dag som går och invånarantalet beräknas växa till 2,5 
miljoner år 2030 (Anderson, 2017). Transportsystemet är sårbart och idag finns det bara 
en större nord-sydlig förbindelse: Essingeleden. För att kunna tillgodose invånarna med 
ett fungerande och stabilt vägsystem har Stockholms stads politiker sedan en längre tid 
tillbaka funderat över alternativ för att lösa detta (Trafikverket, 2016e). Projektet har 
beräknats att kosta cirka 28 miljarder kronor (2009 års prisnivå) varav 80 procent av 
finansieringen utgörs av trängselskatt och övriga 20 procent med statliga medel och 
därmed var detta Nordens största infrastrukturprojekt (Trafikverket, 2016e).   

2.1.1 Delprojekt och aktörer 

En färdig anläggning är en slutprodukt av en lång process vilken innehåller flertalet 
skeden. Upprinnelsen till anläggningen tar sin början hos en beställare som utreder 
projektets förutsättningar. Beställaren för E4FS är Trafikverket. Vid 
utförandeentreprenad, vilket alla tunnelentreprenader i E4FS är, upphandlas projektör 
och entreprenör separat. Den 21 km långa sträckningen mellan Häggvik i norr och 
Kungens kurva i söder och utgörs av sex entreprenader för huvudtunnlarna 
(Trafikverket, 2016d). Vägen kommer att gå i två parallella tunnelrör, med tre körfält i 
vardera riktningen (Norberg, 2016). Entreprenaderna upphandlades genom offentlig 
upphandling, med anbud på ett förfrågningsunderlag. 

I Appendix G visas alla Förbifart Stockholms Entreprenader (FSE). Vi har i det här 
arbetet undersökt de entreprenörer som har tilldelats tunnelentreprenader, vilket utgörs 
av tre större och en mindre entreprenad. En av entreprenaderna är ej tilldelade i 
skrivande stund. Även om vissa tunnelentreprenader är betydligt större än andra, har de 
gemensamt att modellen är kontraktshandling. Modellen är projekterad av en 
upphandlad konsultfirma som också varit en del av studien. 

Projekterande konsultfirma 
Hösten 2011 tilldelades projekteringen av alla bergtunnlar och trafikplatserna i Akalla 
och Häggvik (Trafikverket, 2016a). Under perioden har 500 konsulter från sju länder 
arbetat i projektet vilka hade i uppgift att projektera hela uppdraget i tredimensionella 
modeller (ÅF, 2014). De norra tunnlarna i projektet projekterades med 
programvaruleverantörer Autodesks programvaror Civil3D och AutoCAD samtidigt 
som de södra tunnlarna projekterades i Bentlys programvaror Power Civil och 
Microstation. Detta kom till viss del att påverka modellernas uppbyggnad. 
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Entreprenad arbetstunnel Akalla (FSE607) 
Denna entreprenad var den minsta tunnelentreprenaden i E4FS och omfattar endast 
arbetstunneln i Akalla, vilken var den nordligaste av tunnelentreprenaderna. 
Kontraktssumman var cirka 29 miljoner kronor (Trafikverket, 2015d). Den 
sammanlänkade bergtunneln i Akalla upphandlades fortfarande under examensarbetet.  

Entreprenad bergtunnlar Johannelund och Lunda (FSE403 och FSE410) 
De två tunnlarna Johannelund och Lunda tilldelades en och samma entreprenör. 
Kontraktet bestod av bergtunnel Lunda, vilket omfattade att bygga 1,6 kilometer 
parallella huvudtunnlar samt cirka 200 meter arbetstunnel. Kontraktet ligger på cirka 
500 miljoner kronor (Trafikverket, 2016d). Den andra delen som ingick i entreprenaden 
var bergtunnel Johannelund. I det kontraktet omfattas bland annat 3,6 km parallella 
huvudtunnlar och cirka 4,5 km ramptunnlar. Kontraktssumman låg på cirka 2,1 
miljarder kronor (Trafikverket, 2015c).  

Entreprenad bergtunnel Norra och Södra Lovö (FSE302 och FSE308) 
Den mittersta tunneldelen passerar under Lovö, där sträckan under jord var de längsta i 
hela projektet. Dessa tunnlar har tilldelats en entreprenör, som under examensarbetets 
gång inte påbörjat produktionen av tunneln (Trafikverket, 2016c).   

Entreprenad Bergtunnlar och arbetstunnlar Sätra och Skärholmen (FSE209 och 
FSE210) 
Den sydligaste tunneln med tillhörande arbetstunnlar tilldelades med bergtunneln 
Skärholmen och omfattar 8 km huvudtunnlar, 4 km ramptunnlar och 1,5 km 
utrymningstunnlar för kontraktssumman 1,8 miljarder (Trafikverket, 2016f). 

2.2 Byggprocessen i E4FS 

För att förstå de utmaningar som entreprenören stöter på vid användningen av 
modellerna i E4FS så är det betydelsefullt att veta hur deras arbete går till. Därför 
kommer vi i det här delkapitlet beskriva hur själva tunneldrivningen går till genom 
borra/spräng-tekniken. Denna teknik är en vedertagen drivningsmetod i Sverige som 
används i E4FS eftersom tunneln är bredare än vad den är hög (NyTeknik, 2014). 
Därefter beskrivs entreprenörens mängd- och mätteknikers förberedande arbete som 
möjliggör tunneldrivningen  

2.2.2 Borra/spräng-teknik i E4FS 

Tunneldrivningen sker i E4FS med hjälp av borra/spräng-tekniken där tunneln drivs 
framåt i cykler med sju moment, tunnelcykeln, varav moment två till sju upprepas till 
det är dags för injektering. Tekniken driver tunneln framåt upp till 25 meter per vecka. 
Trafikverket (2015e) har beskrivit följande moment som upprepas i cykeln: 
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Figur 4. Borrning och injektering (Trafikverket 2015e). 

 

1. Borrning för injektering. 20-25 meter långa hål borras i en krans snett framåt i 
berget. Därefter pumpas en blandning av cement och vatten in i borrhålen under 
högt tryck och ut i bergets sprickor. När cementen härdar tätas berget mot 
vattenläckage. 

Injekteringen når längre in i bergen än de övriga stegen i cykeln, vilket gör att steg två 
till sju sker fler gånger under en injektering.  

 

Figur 5. Borrning av spränghål (Trafikverket 2015e).  

 

2. Borrning. Spränghålen borras med hjälp av en datoriserad borrigg så att 
borrhålen får rätt position, vinkel och längd. Borrningen kan även styras 
manuellt, även om den kan gå på autopilot. Hålen görs cirka 5 meter djupa. 

©Thomas Öhrling, 2015 

©Thomas Öhrling, 2015 
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Figur 6. Laddning (Trafikverket, 2015e). 

 

3. Laddning. Hålen laddas med sprängmedel som pumpas in med hjälp av ett 
laddningsfordon. Sprängmedlet består av två komponenter som blandas i 
samband med laddning och först då blir sprängmedlet explosivt. Laddningarna 
kopplas samman enligt ett schema för att detonera i rätt ordning. 

4. Sprängning. Berget sprängs ut. Mängden sprängmedel anpassas till 
omgivningen för att exempelvis minska vibrationer i ett tätbebyggt område. En 
sprängning benämns som en salva. 

5. Utlastning. De utsprängda bergmassorna transporteras bort från bergtunnlarna. 
E4FS kommer att resultera i mer än 19 miljoner ton berg som sedan kan 
användas i bygget av E4FS och andra byggprojekt. Under projektet kommer 
cirka hälften av bergmassorna transporteras bort sjövägen och resterande på 
lastbil. 

 

Figur 7. Skrotning (Trafikverket, 2015e).  

 

6. Skrotning. Löst berg från tunneltak och väggar knackas först bort med hjälp av 
en hydraulisk hammare, sedan utförs skrotning för hand. Efter utförd skrotning 

©Thomas Öhrling, 2015 

©Thomas Öhrling, 2015 
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karteras tunneln av Trafikverkets geologer som bland annat undersöker bergets 
kvalité och anvisar var förstärkning behövs.  

 

Figur 8. Förstärkning (Trafikverket, 2015e). 

7. Förstärkning. Cykeln avslutas med att tunneln förstärks med bergbultar. 
Behovet varierar och beror på bergets kvalitet. Sedan sprutas tunnelns väggar 
och tak med betong.  

2.2.3 Hur modeller används i E4FS  

Mätchefens arbete i en utförandeentreprenad går ut på att ta fram utsättningsdata. Det 
vill säga ta fram tunnellinje, konturer, skevning och lutning vid förändringar av tunneln 
utifrån teoretisk bergkontur. Det är viktigt att inget intrång förekommer, det betyder att 
verklig bergkontur aldrig sticka in innanför teoretisk bergkontur. Vid varje ny 
förändring av tunneln krävs att en ny sektion tillhandahålls, där emellan interpoleras 
tunneln. Figur 9 visar ett antal sektioner som har satts ihop till en tunnel. 

 

 
Figur 9. Teoretisk bergkontur i en odefinierad exempeltunnel (Sundmalm, 2017). 

©Thomas Öhrling, 2015 



 9 
 

För varje sektion skapas en borrplan som beskriver hur och var borriggen ska borra för 
nästa salva (se figur 10). Borrplanen används sedan av programvaran i borriggen, vilken 
har kalibrerats så att dess placering i tunneln stämmer överens med den planerade 
borrningen. Bland de entreprenörer som vi har intervjuat så använder de programmet 
SBG Geo för att skapa en egen modell för tunneldrivning. Den data entreprenörerna 
skapar i SBG Geo används i borriggens program för att autogenerera borrplaner (se 
figur 10).   

 

Figur 10. Borrplan odefinierad exempeltunnel (Sundmalm, 2017). 

Punkterna i figur 10 visar var i bergväggen borriggen ska borra för spränghålen. För att 
säkerställa att inget intrång innanför teoretisk bergkontur sker och att borrutrustning får 
plats borras salvhålen med ca 200-400 mm offset, det vill säga att borrspetsarna hamnar 
200-400 mm utanför teoretiskbergkontur. Detta gör att den faktiska konturen ligger 
utanför den teoretiska, vilket ger ett större berguttag än den optimala. Redan vid anbud 
tas detta hänsyn till genom att lägga till en viss procentsats på volymmängden av 
entreprenören. 
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Figur 11. Verklig mot teoretisk tunnel i en odefinierad tunnel (Sundmalm, 2017). 

Mängdteknikerns uppgift är bland annat att reglera mängd berg som tas ut och mängd 
sprutbetong som används. Scanning av tunneln utförs regelbundet efter utförd skrotning 
och efter utförd bergförstärkning. Scanningen visar om det finns några intrång från 
verklig bergkontur innanför teoretisk bergkontur, se figur 11. Skanningen av tunneln är 
också en del av underlaget för relationshandlingar som entreprenören ska leverera till 
beställaren efter utfört arbete. 

Sammanfattningsvis kan modellens flöde i produktionen beskrivas som en levererad 
modell med teoretiskt kontur som produktionsanpassas genom att sektioner tas ut och 
sträcks ut för att motsvara den faktiska konturen. Därefter skapas borrplaner och 
borra/spräng-tekniken används för det praktiska utförandet. Efter scanning av den 
färdiga tunneln går modellen vidare till relationshandling. Entreprenörernas arbetssätt är 
vedertaget bland de intervjuade respondenterna, men användandet av bergmodellen har 
medfört utmaningar med arbetssättet. Utmaningarna presenteras i kapitel 9.  
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3. BIM och Trafikverket 
Trafikverket har sagt att E4 Förbifart Stockholm ska byggas med hjälp av BIM. I det 
här kapitlet tydliggörs betydelsen av BIM och hur det påverkar branschens och dess 
aktörer. Först kommer en övergripande förklaring om vad BIM innebär och sedan hur 
Trafikverket har implementerat det i detta projekt. 

3.1 Definition av BIM 

Betydelsen av akronymen BIM kan både vara byggnadsinformationsmodell (eng. 
Building Information Model) och byggnadsinformationsmodellering (eng. Building 
Information Modelling), vilket inte gör det lättare att klargöra vad som menas med 
begreppet. (TDOK 2012:0076). Fortsättningsvis så kommer BIM att refereras till som 
byggnadsinformationsmodellering, vilket enligt Jongeling (2008) är ett 
samlingsbegrepp för hur information skapas, lagras och används under hela 
byggprocessen. Det syftar till all den information som skapas och hanteras i objekt 
under hela byggprocessens livscykel (Jongeling, 2008). Inte att förväxla med modeller 
som visualiserar och innehåller information, vilket är en del av processen BIM.  

3.1.1 Mognadsmodell och BIM-kurva 

Vad är ett BIM-projekt? Jongeling (2008) menar att det är svårt att definiera exakt vilka 
projekt som är BIM eftersom aktörer använder sig av BIM i olika utsträckning, både 
inom och mellan projekt. Därför är det lämpligare att tala om olika grader eller nivåer 
av BIM beroende på hur informationsflödet ser ut i processen (Jongeling, 2008). 
Integreringen av BIM i ett projekt kan beskrivas med mognadsnivåer. I 
anläggningsbranschen är mognaden generellt lägre än i övriga branscher, även om 
spridningen är stor mellan projekt och aktörer inom branschen (TDOK 2013:0688). 
Trafikverket har valt att utgå ifrån en så kallad mognadsmodell, framtagen av Mark 
Bew och Mervyn Richards, som beskriver olika mognadsnivåer för BIM (se figur 12). 
Den röda linjen visar gränsen för hur långt Trafikverket kan nå tillsammans med 
branschen med 2015 års förutsättningar (TDOK 2013:0688). 
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Figur 12. Mognadsmodell. Nivåerna beskrivs i Strategi för BIM i Trafikverket (TDOK 
2013:0688). 

 
Nivå 0: Ostrukturerad CAD. Informationen utbyts vanligtvis genom 2D-ritningar på 
papper eller i digital form. 
 
Nivå 1: Delvis strukturerad CAD i 2D eller i 3D, där någon sorts informationsstandard 
används enligt Trafikverkets krav. Viss visuell samordning i gemensam datamiljö. 
 
Nivå 2: Kravställd, enhetligt strukturerad objektsbaserad information som berör 
byggnadsverk/anläggningar och deras förutsättningar. Anläggningens utformning är 
presenterad i 3D. Integration mellan parter inom en organisation är möjlig. 
Informationsutbyte mellan kontraktsparter och skeden sker vanligen via 
interface/utbytesformat. 
 
Nivå 3: Helt öppen process och dataintegration är möjlig för kravställd strukturerad 
objektbaserad information som berör byggnadsverk/anläggningar och deras 
förutsättningar. 
 
BIM ska leda till en förbättrad byggprocess genom bättre och mer ändamålsenliga 
produkter, effektivare processer, högre kvalitet i processer och produkter, kortare tid 
och lägre kostnader (BIM Alliance Sweden, 2017). Figur 13 visar hur BIM kan förändra 
förutsättningarna för ett projekt och bidra till att fel upptäcks tidigare, då kostnaden är 
som lägst och effekten som störst. 
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Figur 13. BIM-kurva. Visar fördelningen över en byggprocess med respektive utan BIM 
(Lineal, 2014). 

Y-axeln beskriver mängden ansträngning och X-axeln visar de olika faserna i 
byggprocess. Kurva nummer ett visar möjligheten att påverka kostnaden och funktionen 
vilken minskar ju längre in i byggprocessen man kommer. Samtidigt visar den korsande 
kurvan, nummer två, kostnaden för förändringar i designen vilken ökar desto längre in i 
byggprocessen man kommer. Med BIM ska kurva nummer 4 följas i vilken den större 
delen av ansträngningen ligger i utvecklingsfasen av designen till skillnad från den 
traditionella designprocessen i vilken större delen av ansträngningen sker i 
produktionsfasen. 

3.2 BIM i Trafikverket 

Inom anläggningsbranschen saknas ett gemensamt arbetssätt vilket gör det svårt att få 
en överblick av anläggningen, det totala åtgärdsbehovet och det tekniska tillståndet 
(Rangdén, 2017). Det leder till att information lagras och behandlas på olika sätt vilket 
gör att missförstånd och oklarheter uppstår. Den bristande kommunikationen leder även 
till ökade produktions- och förvaltningskostnader i större byggprojekt (Dahlberg, 2017). 
Det var därmed hög tid för förändring, i vilken BIM kom att spela huvudrollen i. Under 
ett antal år har byggbranschen arbetat enligt BIM, men först nu integreras det allt mer i 
anläggningsbranschen (Trafikverket, 2015a).  

2014 fastställde Trafikverkets generaldirektör, GD, Gunnar Malm en BIM-strategi som 
ska styra det långsiktiga och strategiska arbetet med BIM. Syftet med det var att öka 
effektiviteten och produktiviteten i anläggningsbranschen (Trafikverket, 2014). Från år 
2015 skulle alla Trafikverkets nystartade projekt vara BIM-inriktade och målet var att 
projekten skulle succesivt börja använda BIM enligt definitionen av mogandsnivå 2 
(Nilsson, 2014). Enligt Lewén (2017) är dock realiteten för kalenderåret 2017 att 
Trafikverkets projekt ligger mellan nivå 1 och nivå 2, vilket också är den nivå som 
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gäller inom E4FS. Mognadsnivån beräknas att öka till mellan nivå 2 och nivå 3 år 2019 
och under 2021-2025 ska hela branschens mognad uppnå nivå 3 (Lewén, 2017). 

I och med införandet av BIM hos Trafikverket sattes effektmål upp som skulle förbättra 
branschen. BIM ska leda till en bättre projektering i form av effektivare möten och rätt 
fokus. Det ska leda till säkrare projektkalkyler, vilket ska minska ÄTA-kostnader på 
grund av projekteringsfel. Det ska även leda till lägre kostnader i och med färre 
ritningar och en effektivisering av produktionen. Avslutningsvis ska BIM generera 
goodwill från projektörer, entreprenörer, branschorganisationer och Trafikverkets 
ledning som ska uppleva produktionsförbättringar i anläggningsbranschen (TDOK 
2012:0076). 

3.3 Modellivscykeln 

Införandet av BIM i Trafikverket föranleddes av ett kortsiktigt och ett långsiktigt mål. 
Kortsiktigt skulle investeringsverksamheten från och med 2015 använda sig av den 
fördefinierade lägsta mognadsnivån. Långsiktigt ska anläggningsinformation kunna 
hanteras ur ett livscykelperspektiv, vilket kan likställas med mognadsnivå 3. 
Anläggningsbranschen siktar på att uppnå detta mellan år 2021-2025 (Lewén, 2017). 
Livscykelns olika skeden för objektorienterad informationshantering kan beskrivas 
enligt figur 14 nedan.  

Figur 14. Livscykeln för ett dataobjekt (Lewén, 2017). 

Dataobjekt som innehåller information skapas i modeller utefter ett 
verksamhetsområdes olika förutsättningar och behov, men används likväl i andra 
verksamhetsområden. För att uppnå de långsiktiga målen bör data vara överförbar 
mellan verksamhetsområden och livscykler. Data måste även vara standardiserad och 
tillgänglig för livscykelns alla aktörer (Lewén, 2017).  

Modellivscykeln inleds i samband med att projekteringen av ett projekt påbörjas. Detta 
inleds med ett konceptuellt skede (i byggprocessen kallad systemhandlingsskedet). Vid 
framtagande av systemhandling skapas ett grovt ramverk för vilken utformning en 
anläggning ska ha. Beställaren tar sedan systemhandlingen vidare till nästa skede 
(bygghandlingsskedet) för fördjupad projektering. I E4FS utfördes 
systemhandlingsprojekteringen och bygghandlingsprojekteringen av olika konsultbolag. 
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Under bygghandlingsskedet arbetar alla olika teknikområden tillsammans för att 
utforma den färdiga anläggningen. Modeller upprättas för de olika teknikområdena, och 
sedan samordnas dessa så att krockar inte uppstår samt att det säkerställs att 
bergutrymmet blir tillräckligt stort för att rymma de olika delarna i anläggningen. Alla 
modeller och tillhörande tekniska beskrivningar packas sedan ihop till ett 
förfrågningsunderlag vilket skickas ut på upphandling av beställaren. Efter en 
anbudsprocess tar entreprenörerna över modellerna och producerar anläggningen enligt 
modellernas utformning. Entreprenörerna uppdaterar modellerna för att spegla den 
faktiskt utförda anläggningen vilket resulterar i relationshandlingar. Dessa 
relationshandlingar levereras tillbaka till beställaren som i sin tur för över dessa till 
driftorganisationen för anläggningen. Driftorganisationen förvaltar modellerna till dess 
att anläggningen tas ur drift. (TDOK 2012:35). 
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4. Metod 
Det här kapitlet behandlar examensarbetets metodval. Avsnittet ger en inblick i den 
förberedande litteraturstudien som gjorts för att inhämta tillräckligt med kunskap för att 
fullgott kunna genomföra kvalitativa intervjuer. Därefter presenteras de valda 
metoderna för datainsamling. Insamling av data har genomförts med hjälp av kvalitativa 
intervju med beställare, projektörer, entreprenörer och sakkunniga från E4FS. Det 
gjordes även uppföljningsintervjuer med entreprenörerna för att reda ut oklarheter och 
öka förståelsen för de utmaningar de upplevde med användningen av modellerna. För 
att hitta vilka problem och lösningar som kan tänkas finnas genomfördes en workshop. 

4.1 Forskningsansats 

Studien har genomförts med en stegvis-deduktiv induktiv metod, SDI, vilket innebär att 
vi har arbetat stegvis från insamlade data till begrepp och teorier. Enligt Tjora (2012) är 
SDI en process som består av en induktiv del där forskaren jobbar från data mot teori, 
samtidigt som den deduktiva delen i arbetsprocessen handlar om att teorin testas mot 
empirin. Det innebär att arbetsprocessen inte har varit helt linjär, utan att successivt 
under arbetets gång har empiri samlats in samtidigt som teori justerats och förfinats.  

Studien inleddes med bakgrundsforskning som introducerade ämnet och 
forskningsområdet. Med hjälp av teori utformade vi sedan frågor till de kvalitativa 
intervjuerna som användes som primär metod för datainsamling. Vi valde att använda 
oss av kvalitativa intervjuer eftersom studien syfte hanterar både sociala och mänskliga 
faktorer. Tjora (2016) menar att kvalitativa studier fokuserar på informanternas 
upplevelser och betydelsebildning samt vilka konsekvenser de medför. Metoden 
används därför för att lyfta aktörens perspektiv (Ryen, 2004). Enligt Tjora (2012) bildar 
modellen en god utgångspunkt för systematik och utveckling i ett kvalitativt 
forskningsprojekt. 

4.2 Arbetsprocess 

Examensarbetets arbetsprocess bestod av tre olika faser: förstudie, insamling av 
empirisk data och avslutade arbete. Den första delen av studien, förstudien, bestod av en 
omfattande litteraturstudie om E4 Förbifart Stockholm, BIM samt flertalet 
ostrukturerade intervjuer med personer i projektet, BIM-specialister och sakkunniga. 
Det gav oss en ökad förståelse för både omfattningen av projektet E4FS och 
övergripande problematik. Utifrån den inledande insamlingen av material skapades 
teoretiska ramverk i form av socioteknisk systemteori, Människa-Dator-Interaktion och 
användbarhetsbegrepp. 

Efter förstudien följde genomförandet av de resultatgrundande intervjuerna. Dessa 
intervjuer gjordes med entreprenörer, projektörer, beställare och sakkunniga. Under 
genomförandet transkriberades och bearbetades intervjuerna. Samtidigt omformulerades 



 17 
 

problemformuleringen och kompletterande intervjuer identifierades. Det ledde till att 
det teoretiska ramverket utvecklades och teorier om Människa Teknik och Organisation 
och Informationshantering lades till. Den andra delen av de kvalitativa studierna bestod 
av en workshop i vilken vi kombinerade Disney-metoden med målbildsarbete för att få 
fram kreativa idéer om hur ett framtida arbete med modellerna kan se ut.  

Därefter sammanställdes det empiriska materialet och kompletterades med ytterligare 
litteraturstudie om E4FS. Med hjälp av det teoretiska ramverket analyserades sedan 
empirin och skillnader från teorin identifierades. Från analysen drogs sedan slutsatser 
om brister och förbättringsåtgärder som resulterade i rekommendationer som ska 
förbättra användbarheten av modellen för entreprenörer i produktion. 

 

Figur 12. Illustration över arbetsprocessens gång. 

4.3 Förstudie 

Förstudie bestod av kvalitativa metoder i form av en litteraturstudie samt flertalet 
ostrukturerade intervjuer. Genom litteraturstudien uppnåddes en djupare förståelse om 
bakgrunden till E4FS, BIM och det teoretiska ramverket. Litteraturstudien och de 
ostrukturerade intervjuerna underlättade formulering av relevanta frågor till de 
efterföljande intervjuerna. Vi deltog även vid Trafikverkets informationsdag, BIM-
dagen, som var ett samarbete med BIM Alliance och handlade om BIM i Trafikverket. 
Det gav oss bakgrundsfakta om syftet med BIM och dess potential. 

4.3.1 Litteraturstudie 

Under examensarbetets inledande skede genomfördes en litteraturstudie för att fördjupa 
oss i ämnet och samla in bakgrundsfakta för att kunna genomföra relevanta intervjuer. 
Tidigare forskning om BIM och förändringsprocesser har även undersökts, vilket enligt 
Bryman (2011) styrker studiens relevans och trovärdighet. Även om litteraturstudien var 
som mest intensiv under det inledande skedet av examensarbetet genomfördes den 
kontinuerligt under arbetets gång, vilket är viktigt ur kompletteringssynpunkt enligt 
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Bryman (2011). Litteraturstudien har bland annat inkluderat dokument som behandlar 
krav, strategi, IT-handledning, mål och riktlinjer för projektet. Dessa har hämtats direkt 
från Trafikverkets intranät, vilket kan göra dem svåra att komma åt för obehöriga.  

4.3.2 Ostrukturerade intervjuer 

Under examensarbetets gång genomfördes ett antal ostrukturerade intervjuer i form av 
möten med samtalsämne som BIM och E4FS. De ostrukturerade intervjuer genomfördes 
med vår handledare som var biträdande delprojektledare för FSE403-FES410, Nicklas 
Werner, om hur modellerna i E4FS används, hur det går till när entreprenören bygger 
tunnel och platsbesök i tunnlarna gjordes för att få en ökad förståelse för entreprenörens 
arbete. Även vår vice handledare som var BIM-samordnare, Daniel Lööv, var till stor 
hjälp att identifiera relevanta personer att intervjua och som kunde delta på workshop. 
Detta var användbart inledningsvis i förstudien eftersom de kan bidra till 
frågeställningar som forskaren inte tidigare har tänkt på (Preece et al, 2016).  

4.4 Insamling av empirisk data 

Under hela arbetets gång har vi arbetat på Trafikverkets platskontor i Lunda. Det har 
varit en stor fördel och tillgång för arbetet eftersom vi hela tiden arbetat nära BIM-
specialister, bygg- och projektledare. Det har renderat i spontana diskussioner och 
frågor som givit oss en större förståelse för projektet och djupare kunskap om 
produktionen. Vi fick även tillgång till Trafikverkets interna nätverk vilket gav oss 
tillgång av information och kontaktuppgifter. 

Efter att vi fått en viss förståelse om E4FS, metod att bygga tunnel och teoretiska 
grunder började vi insamlingen av empirisk data genom att utföra kvalitativa intervjuer. 
BIM börjar redan i ett tidigt skede och produktionen är endast en liten del av processen 
som modellen går igenom. En process som består av initiering, upphandling, beställning 
och projektering och granskning innan den når entreprenör. Därav involverades, utöver 
entreprenörer, också beställare, projektörer och sakkunniga för att få förståelse för hela 
systemet. Som ett komplement till intervjuerna utfördes även tre separata 
workshoptillfällen. Den första workshopen hölls med Trafikverkets byggledare. Vid det 
andra tillfället deltog Trafikverkets grupp Digital projekthantering och vid det tredje 
tillfället genomfördes workshopen med entreprenörer och programvaruutvecklare.  

4.4.1 Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuer med beställare, projektörer och sakkunniga syftade till att belysa vad som 
levererades (modeller) till produktionsskedet och för att få en förståelse över vad tanken 
med modellerna var från början. Intervjuer med entreprenörer syftade till att undersöka 
hur levererade modeller hanteras och används i produktion och vilka utmaningar de 
stöter på. Eftersom projektet initierades för ett antal år sedan så hade många av 
intervjupersonerna bytt tjänst och företag. Vissa hade gått mellan företag inom projektet 
och genom att arbeta hos flera aktörer fått en ökad förståelse av processen, medan andra 
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helt lämnat projektet och börjat i nya företag. Tillsammans skapar deras berättelser en 
förståelse utifrån flera perspektiv.  

Vi utförde intervjuerna med hjälp av den semistrukturerade eller delvis strukturerade 
intervjuformen. Samtalet styrs då med hjälp av ett förutbestämt tema (Dalen, 2015). 
Under intervjuerna utgår man från ett grundläggande manus med frågor för att täcka 
ämnesområdet, men respondenten uppmuntrades till att prata runt frågorna. 
Tillvägagångssättet passade examensarbetets syfte väl då BIM är ett begrepp som berör 
många ämnesområden, samtidigt som fokuset i arbete låg på att uppmärksamma 
utmaningarna hos entreprenören. Respondenten informerades om studiens syfte och hur 
deras svar skulle användas i studien. Intervjumomentet var helt frivilligt och kunde 
avbrytas när som helst under pågående intervju ifall respondenten kände sig i en utsatt 
position (Dalen, 2015). Intervjuerna spelades in i transkriberingssyfte för att kunna 
identifiera relevant information och göra en så korrekt citering som möjligt. 
Transkriberingen utfördes i stor utsträckning utförligt, där delar som innehöll 
presentationer av modeller i olika program och beskrivningar av skisser utelämnades. I 
de intervjuer som inte hade lika stor relevans för studiens syfte transkriberades enbart de 
svar som var givande för studien. Efter transkriberingen plockades de delar som 
innehöll relevant information ut genom att markeras i fetstilt och sorterades in under 
olika problemområden, exempelvis kompabilitetsproblem eller omständlig detaljering. 
Transkriberingen var tidskrävande samtidigt väldigt hjälpsam och gjorde det lättare att 
få en överblick av resultatet.  

Efter att intervjuerna hade påbörjades, inleddes komplettering av intervjuerna genom att 
prata med personer som hade identifierats under tidigare intervjuer. Komplettering 
genomförs för att täcka så stor del av målgruppen som möjligt och generera ytterligare 
intervjumaterial (Dalen, 2015). Identifiering av kompletterande intervjuer skedde 
successivt under genomförandet av intervjuer ofta i samband med att den intervjuade 
kom med förslag på personer som var inblandade i olika skeden med olika 
ansvarsområden. Vi utförde även en uppföljningsintervju med entreprenörerna för 
återkoppling innan analysen inleddes. Intervjumaterialet redovisas anonymt för att inte 
peka ut enskilda respondenters åsikter.  

De intervjuer som gjordes med entreprenörerna (se Appendix A) gjordes ute på deras 
platskontor för att de som blev intervjuade skulle uppleva en avslappnad stämning och 
känna sig bekväma. Vi gjorde även uppföljningsintervjuer (se Appendix F) för att 
säkerställa att vi har förstått dem. Vi har även låtit entreprenörerna läsa igenom våra 
tolkningar av deras arbete och utmaningar för att undvika att misstolkningar gjorts, 
vilket lett till uppföljningsintervjuer via telefon. Vilket har styrkt trovärdigheten i 
intervjuresultaten 
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  Tabell 1. Sammanställning över intervjuade entreprenörer. 

Entreprenör 

Befattning Entreprenad Datum Längd Plats 

Mättekniker A Stor 
entreprenad 

2017-02-24 1 h 14 min Entreprenörs platskontor 

Mättekniker B Liten 
entreprenad 

2017-02-27 
2017-04-24 
2017-05-29 

1 h 33 min 
20 min 
33 min 

Entreprenörs platskontor 
Entreprenörs platskontor 
Telefon 

Mättekniker C Stor 
entreprenad 

2017-02-28 1 h 6 min Entreprenörs platskontor 
 

Underentreprenörs 
projektledare 

Stor 
entreprenad 

2017-03-10 1 h 8 min Trafikverkets platskontor  

Mättekniker D Stor 
entreprenad 

2017-03-14 
2017-04-24 

56 min 
39 min 

Entreprenörs platskontor 
Entreprenörs platskontor 

Ekonomichef Stor 
entreprenad 

2017-03-14 48 min Entreprenörs platskontor 

Mättekniker E Stor 
entreprenad 

2017-04-24 54 min  Entreprenörs platskontor 

 
Projektörerna var svårare att få tag på eftersom de redan hade avslutat sitt uppdrag hos 
Trafikverket (se Appendix B). Därför hölls några av intervjuerna via skärmdelande 
samtal, där respondenten visade oss de modeller som tagits fram. De förekom även att 
de som projekterat åt Trafikverket sedan arbetat på både Trafikverket och hos 
entreprenör i E4FS och kunde därför ge kommentarer som även berörde de andra 
aktörerna.  

  Tabell 2. Sammanställning över intervjuade projektörer. 

Projektör 

Befattning Datum Längd Plats 

Projektör A 2017-03-13 1 h 29 min Respondents nuvarande kontor 

Projektör B 2017-03-16 46 min Projekterande konsultens 
huvudkontor 

Projektör C 2017-04-04 1 h 40min Telefon 

Projektör D 2017-05-18 39 min Telefon  
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Bland de trafikverkare som vi intervjuat så har många varit initiativtagare i projektet (se 
Appendix C) som har gett sin bild av hur det gick till i början av projektet. Även många 
av dem har gått vidare till andra företag. De var placerade i både Stockholm och 
Uppsala vilket gjorde att vi kunde besöka dem.  

 Tabell 3. Sammanställning över intervjuade Trafikverkare från tidigt skede 

Trafikverket 

Medverkade i tidigt skede  

Befattning Datum Längd Plats 

Övergripande BIM-strateg A 2017-02-08 1 h 15 min Respondents nuvarande kontor 

Övergripande BIM-strateg B 2017-03-07 1 h 16 min Respondents nuvarande kontor 

Projekteringsledare 2017-03-24 50 min Trafikverkets platskontor Lunda 

Teknikspecialist- 
BIM  

2017-04-12 1 h 5min Respondents nuvarande kontor 

Strateg 2017-05-19 23 min Trafikverkets platskontor Lunda 

 
Intervjuer utfördes även med de som idag sitter på Trafikverket och jobbar mot 
entreprenör (se Appendix D). Många av dem var även med i uppstarten av projektet 
vilket har markerats med en stjärna. Vissa intervjuer skedde i mindre grupp eftersom de 
jobbade nära varandra och önskade få delta tillsammans, vilket kan ha gett en viss 
medveten eller omedveten påverkan på svaren. På grund av tidseffektiva skäl hölls även 
några av intervjuerna via skärmdelande samtal som nämnts tidigare. 

Tabell 4. Sammanställning över intervjuade Trafikverkare från produktionsskedet 

Trafikverket  

Representerar Trafikverket under produktionsskedet 

Befattning Datum Längd Plats 

Funktionsansvarig BIM-
samordnare* 

2017-03-09 35 min Trafikverkets platskontor Lunda 

BIM-specialist A* 2017-03-10 1 h 8 min Trafikverket platskontor 
Sundbyberg 

BIM-specialist B* 
  

2017-03-15 59 min Telefon 
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BIM-specialist C* 2017-03-24 53 min Telefon 

BIM-specialist D 
Byggledare mät,  
Byggledare mängd,  
BIM-specialist B* 
  

2017-03-14 57 min Trafikverket platskontor Sätra 

Byggledare mät och 
mängd, 
Mätansvarig* 
  

2017-04-20 51 min Trafikverkets platskontor Lunda 

* Var även med i ett tidigt skede av E4FS 

4.4.2 Workshop  

Studiens insamling av det empiriska materialet avslutades med en workshop vars syfte 
var att konkretisera de olika aktörernas idéer om framtida arbete med modeller. Vi valde 
att använda oss av Disney metoden som metodik för målbildsarbete. Enligt Hussmann 
et al. (2015) är Disney metoden en kreativ samarbetsteknik där brainstorming används 
för att genera idéer och lösa problem. Workshopdeltagarna skulle arbeta mot målet: Hur 
kan processen från modell till färdig tunnel förbättras? Disney-metoden användes som 
ett ramverk för genomförandet av workshopen samtidigt som de olika rollerna i 
metoden var ett drivande målbildsarbete. Resultatet av målbildsarbete är ett antal 
faktorer som ska karaktärisera det framtida arbetet (Hardenborg & Sandblad, 2008). 

Workshopen genomfördes vid tre separata tillfällen med tre olika grupper: Trafikverkets 
byggledare i delprojekt tunnel norr, Trafikverkets Digital projekthantering respektive 
mät- och mängdtekniker från entreprenörerna tillsammans med en 
programvaruutvecklare. Anledningen till att dela upp workshopen i olika tillfällen var 
att undvika diskussioner över meningsskiljaktigheter som potentiellt skulle kunna 
överskugga syftet med målbildsarbetet (Dalen, 2015). Disney-metoden gör det möjligt 
för gruppen att betrakta ett ämne från en mängd olika perspektiv genom att använda 
olika roller, vilket underlättar den kreativa processen. Metoden kan enligt Sloane (2011) 
användas av olika typer av grupper som vill lösa ett specifikt problem genom att under 
kort tid utarbeta ett antal mer eller mindre visionära idéer och omvandla dem till en 
genomförbar plan. Metoden kräver en viss kontroll av samtalsämnet för att vidare steg 
ska bli relevanta för workshopens mål. Skulle ett diffust mål sättas kan lätt diskussionen 
leda in på sidospår. I workshopen med de olika aktörerna diskuterades hur arbetet med 
modeller i tunnelbyggande ska bedrivas utifrån de olika perspektiven. Det handlar om 
att en grupp av människor antar olika tankesätt, vilket gör det möjligt att diskutera 
problemet ur olika perspektiv. För att byta perspektiv är det viktigt att gruppen byter 
plats eller lämnar rummet en kort stund, för att sedan kunna anta ett annat synsätt 
(Sloane, 2011). Därför fick deltagarna lämna rummet för att ta på sig olika färgade 
bygghjälmar beroende på i vilken roll gruppen antog. De fyra olika perspektiven som 
antogs var följande: 
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Rollen som observatör  
Gruppen fick i uppgift att ta på sig en reflexväst och föreställa sig hur två 
ingenjörsstudenter hade beskrivit hur man bygger en tunnel med hjälp av modeller i 
E4FS. Poängen med att anta en roll från en oberoende part var att göra det möjligt för 
gruppen se på problemet på ett så analytiskt sätt som möjligt från ett objektivt 
perspektiv (Sloane, 2011).  

Rollen som drömmare 
I rollen som drömmare ombads gruppen ta på sig en blå bygghjälm för att sedan komma 
upp med nya idéer och sätt att utföra dagens användning av modeller. Gruppen fick utgå 
ifrån att det var ca 100 år in i framtiden.  Denna roll skapar en vision och tänker på ett 
större perspektiv och försöker svara på “vad” som kan hända (Hussmann et al., 2015). 
Drömmaren ska ha ett divergent tänkande och tänka i banor som exempelvis “Hur 
skulle ett drömscenario se ut?” eller “Vilken skulle den perfekta lösningen vara?” om vi 
hade obegränsat med resurser (Sloane, 2011). Fortsättningsvis menar Sloane (2011) att 
det är viktigt att ingen dömer eller kritiserar de andras förslag och poängen är att 
komma fram till flera olika förslag. Dessa skrevs ner och sattes upp på väggen och 
lämnade rollen genom att lämna rummet och ta på sig en vit bygghjälm. 

Rollen som realisten 
Realisten ska hjälpa att transformera fantasierna till konkreta uttryck. Den här rollen 
försöker svara på “hur” det ska uppnås ur ett mer realistiskt perspektiv (Hussmann et 
al., 2015). Realisten är pragmatisk och ska förvandla drömmarens drömmar till 
verklighet med hjälp av konvergent tänkande (Sloane, 2011). Gruppen fick därmed 
välja ut de förslag som var möjliga att genomföra, lönsamma att implementeras inom en 
viss tidsram och arbetade ut en plan. Vilka steg måste genomföras för att implementera 
den här idén, vilkas godkännandes behövs, hur mycket kommer det att kosta, vilka 
begränsningar finns det och beroenden etc. (Sloane, 2011). Även dessa skrevs ner och 
sattes upp på väggen och gruppen lämnade rollen genom att lämna rummet och ta på sig 
en orange bygghjälm. 

Rollen som kritiker 
Kritikern ska identifiera problem utifrån både det korta och långa perspektivet och svara 
på frågan “varför” det ska uppnås (Hussmann et al., 2015). Kritikerna ska därmed 
undersöka planen på ett konstruktivt sätt utan att vara negativa eller cynisk, men den här 
rollen ska identifiera riskerna och farorna (Sloane, 2011). Vad kan gå fel? Vem skulle 
motsätta sig en sådan plan? I den här fasen är det vanligt att man får gå tillbaka till 
realistens roll och fråga sig hur planen kan förfinas och förbättras? 
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  Tabell 5. Sammanställning av workshoptillfällena 

Deltagare Antal deltagare Längd Datum Plats 

Byggledare på 
Trafikverket 

5 personer 50 min 2017-04-
07 

Trafikverket 
Lunda 

Digital 
projekthantering 

10 personer 45 min 2017-04-
10 

Trafikverket 
Sundbyberg 

Entreprenörer 2 st. stor entreprenad,  
2 st. stor entreprenad, 
1 st. liten 
entreprenad, 
1st. programvaruutv. 

1 h 30 min 
(varav 1 h 
workshop 
och 30 
min öppen 
diskussion
) 
  

2017-04-
19 

Trafikverket 
Lunda 

 
De tidigare nämnda rollerna som antogs i workshopen medförde att deltagarna för 
stunden kunde släppa sina dagliga roller, vilket var tänkt gynna kreativiteten. Däremot 
kommenterade enstaka deltagare i efterhand att de upplevde det som svårt att komma på 
idéer och ha något relevant att säga under workshopen. Diskussionen under workshopen 
upplevde vi däremot aldrig ansträngd, men för att alla skulle känt sig delaktiga hade vi 
kunnat be dem att förbereda sig mer innan workshopen. 

I början av workshopen utsågs en sekreterare som uppmanades att skriva ner viktiga 
punkter som gruppen kom fram till. Överlag fungerade det bra men det är viktigt att ta 
hänsyn till att det sades filtrerades genom sekreteraren. De två större grupperna, med 
Digital projekthantering och entreprenörerna, delades upp i två mindre grupper för att 
alla skulle ha möjlighet att framför sina åsikter. Vi som ledde workshopen iakttog 
passivt och styrde endast gruppen om den hade frångått ämnet och diskuterade saker 
som inte hörde till workshopen. När grupperna gått igenom alla stadier sammanställdes 
och presenterades deras arbete för den andra gruppen och oss ledare. Efter workshopen 
sammanställdes deltagarnas anteckningar i olika dokument beroende på deltagande 
grupp och sedan jämfördes och analyserades de olika resultaten.  

Målet för varje workshop var att reflektera över hur processen från modell till färdig 
tunnel kan förbättras. Det var viktigt att betona för att diskussionen inte skulle spretade 
allt för mycket och hölls relevant för studien. Ett kritiskt moment för resultatet var att 
grupperna inte alltid antecknade alla reflektioner. Det försvårade sammanställningen av 
resultatet i och med att samtalen inte spelades in. 

Det första workshoptillfället, tillsammans med byggledare från Trafikverket, blev något 
av ett metodtest för att undersöka Disney-metodens möjligheter och hinder inför de 
kommande tillfällena. Workshopen kan beskrivas som avslappnad, men kreativa och 
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konstruktiva resultat uppnåddes. Tack vare det påverkade inte den relativt stora gruppen 
(fem deltagare) negativt.  

Det andra workshoptillfället, tillsammans med Digital projekthantering, upplevdes 
något översiktligt. Reflektionerna kretsade mycket kring tidiga skeden av 
modellivscykeln och hamnade därmed ganska långt ifrån modellerna i produktion. En 
anledning till det kan vara att många av deltagarna har varit eller är inblandade i 
projekteringen av E4FS. Antalet deltagare i varje grupp (två st. med fem deltagare) 
upplevdes något stor vilket också kan ha påverkat att diskussionen inte blev så 
målinriktad. Deltagarna bestod av både grupp och gruppchef vilket möjligtvis kan 
påverka spontaniteten i svaren.  

Det tredje workshoptillfället, tillsammans med entreprenörerna, kan beskrivas som 
intensivt. Deltagarna ville framföra åsikter från alla perspektiv redan från start, vilket 
ledde till en spretande diskussion. De var ivriga att prata om sina egna utmaningar och 
hade lätt att lämna de roller som de var tänkta att anta. Vi som ledare fick därför ibland 
styra tillbaka deltagarna på rätt spår när de började diskutera ämnen som låg utanför 
workshopens syfte. De olika perspektiven antogs då på ett bättre sätt efter 
upplysning/förtydligande av de olika rollerna. Två mindre grupper (tre deltagare) 
fungerade bättre än tidigare storlek. Av logistiska skäl satt grupperna i två separata rum 
vilket var positivt i den bemärkelsen att de inte influerades av varandra, det gjorde 
däremot workshopen svårare för oss att samordna. I och med att workshopen var 
komplettering/uppföljning av de intervjuer som genomförts ville deltagarna även 
diskutera specifika punkter. Vi hade fått den uppfattningen redan före inbjudan, vilket 
gjorde att en allmän diskussion planerades in efter genomförandet av Disney-metoden. 
Deltagarna blev även besvikna över att de inte fick genomföra workshopen tillsammans 
med Trafikverket, men vid inbjudan hade det informerats om vilka som skulle delta och 
att detta inte var fallet. 

4.5 Tillförlitlighet, giltighet och generaliserbarhet 

I det här delkapitlet diskuteras begreppen tillförlitlighet, giltighet och generaliserbarhet 
för att säkerställa studiens kvalitet. Tillförlitlighet handlar om vikten om att vara 
medveten hur egna åsikter kan påverka resultatet, giltighet behandlar studiens 
korrekthet samt generaliserbarhet huruvida resultatet fungerar som underlag för andra 
studier. 

Tillförlitlighet beskrivs enligt Tjora (2012) som forskarens relation till det studerade 
ämnet samt vilken effekt det kan få för studiens resultat. Neutrala och objektiva 
observationer anses vara idealet för positivistisk tradition. Forskarens engagemang kan 
komma att påverka studiens utfall, men att sträva efter fullständig neutralitet är inte 
nödvändigt. Däremot ska forskaren vara medveten om att eventuella personliga åsikter 
kan störa resultatet, som att till exempel vara tillräckligt pålästa inom 
forskningsområdet för att genomföra en fullgod studie. Det leder även till att forskaren 
skapar sig en bild över situationen på förhand (Tjora, 2012). Vi hade sedan innan ingen 
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branschspecifik kunskap om anläggning eller BIM. Däremot har vi kommit i kontakt 
med systemteori som är tänkt att beskriva liknande situationer mellan aktörer. Under 
studiens datainsamling har “starka” åsikter framförts. För att kunna granska åsikterna ur 
ett neutralt perspektiv har intervju med representanter från projektets alla aktörer 
genomförts. För att stärka tillförlitligheten används direkta citat från intervjuer (Tjora, 
2012). De har valts för att förtydliga specifika/konkreta problem. 

Giltighet beskriver korrektheten av studiens utfall och uppfylls med hjälp av aktuella 
teorier och perspektiv. Studien bör även jämföras med resultat från tidigare forskning 
med samma metodik eller ämnesområde (Tjora, 2012). För att säkerställa god giltighet 
under examensarbetet har styrkande källor använts i så stor utsträckning som möjligt. På 
grund av att projektet var ett pilotprojekt var det begränsat med studier inom samma 
ämne, dock har liknande implementeringsprojekt studerats. Enligt Tjora (2012) är det 
viktigt att ämnet är förankrat i relevant forskning, vilket i studiens fall utgörs av 
forskning om användandet av BIM i andra branscher.  

Det avslutande begreppet generalisering kan beskrivas i vilken utsträckning som 
forskningsresultatet gäller för andra situationer eller miljöer (Bryman, 2011). Vid 
begreppslig generalisering kan man genom kvalitativ forskning utveckla begrepp, 
typologier och teorier som kan appliceras på andra fall än det studerade (Tjora 2012). 
Målet med examensarbetet var att uppnå begreppslig generalisering, då studien har 
undersökt användandet av modeller inom projektet i E4FS, men resultatet kan vara 
lämplig att ta hänsyn till i modeller för framtida projekt. Slutsatser och 
rekommendationer kommer att gälla för att förbättra omständigheterna som bidrar till en 
effektivare BIM-metodik inom tunnelprojekt.  

4.6 Källkritik 

Under hela arbetet har vi haft en kritisk inställning till det vi har läst och utvärderat 
trovärdigheten i de artiklar som vi hanterat. I teori och metod har vi endast använt oss 
av akademiskt material som vi hämtat från kurslitteratur, artiklar från Uppsala 
universitetsbiblioteks databas, samt Google scholar. Information om E4FS kommer till 
stor del från Trafikverket. Mycket av det material som har använts berör omfattningen 
av projektet och antas vara korrekt då de har varit förstahandsskällor om projektet. 

Inledningsvis var det svårt för oss att veta hur vi skulle angripa ämnet eftersom 
bakgrunden från vår utbildning, STS, inte berört anläggningsbranschen eller BIM. Det 
kan dock varit till vår fördel då vi inte hade några förutfattade åsikter. Mycket tid gick 
åt att sätta sig in i BIM, anläggningsbranschen och tunnelbyggande. Det ledde till att 
många tidiga intervjuer behandlade irrelevanta områden för slutprodukten av 
examensarbetet. Vartefter arbetet fortskred kunde vi identifiera vilka aspekter som var 
intressanta att undersöka, vilket gjorde att intervjuerna blev mer ändamålsenliga mot 
slutet av studien 
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Större delen av den här studiens resultat består av kommentarer från personer som vi har 
intervjuat och/eller deltagit i workshop. Många av intervjuerna har berört saker som 
skedde i projektets början. Det är därför viktigt att ha i åtanke att det har passerat ett 
antal år och minnet kan förändras med tiden. Tack vare att vi har ställt liknande frågor 
till de som varit inblandade i tidigt skede så kan deras svar bekräfta och stärka varandras 
kommentarer. Det finns även en risk för att personer som har varit med och initierat 
BIM i projektet har en subjektiv syn och personligt intresse i att projektet går bra och 
därför inte delar uppfattning med någon utanför projektet. De mest trovärdiga källorna 
har därför varit de personer som lyft fram både positiva och negativa aspekter. 

Målet med att intervjua entreprenörerna var att ta reda på deras personliga upplevelser 
vid användningen av modellerna i E4FS. De fick berätta vilka utmaningar de hade stött 
på och hur de egentligen vill ha det. Deras utmaningar grundade sig i den situation de 
befanns sig i och behöver inte innebära att det nödvändigtvis var en utmaning för andra. 
Samtidigt så samlade vi alla entreprenörer och de kunde tillsammans bekräfta varandras 
problem. Det är viktigt att tänka på att en effektivisering av arbetet kan leda till att 
pengar tjänas för endera aktören, vilket kan leda till att motparten tvingas betala. Skulle 
pengafrågan inte vara ett problem, hade antagligen det inte spelat någon roll ifall arbete 
med modellerna var ineffektivt.  
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5. Teori 
Följande teorikapitel består av fyra delar som ska ligga till grund för den analys som 
utförts på den insamlade empirin. I detta examensarbete kommer teknik studeras utifrån 
ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt perspektiv med ett systemtänk som sträcker 
sig över de traditionella ämnesgränserna. I kapitlet kommer följande teorier beskrivas: 
Socioteknisk systemteori (STS), Människa, Teknik och Organisation (MTO), 
Människa-Dator-Interaktion (MDI) samt Informationshantering.  

5.1 STS - Sociotekniskt systemteori 

Den teoretiska grunden tar avstamp i Socioteknisk systemteori, STS, som beskriver 
BIM och modellerna ur ett systemperspektiv. Införandet av BIM i 
anläggningsbranschen medförde att ett nytt system skulle börja tillämpas, vilket inte går 
att införa över en dag.  

Den sociotekniska ideologin utvecklades 1946 i London på The Travistock Institute of 
Humans vilken syftar till att optimera människa och teknik interaktionen, där 
människan ska ha möjlighet att arbeta på ett tillfredsställande sätt och tekniken är 
systemeffektiv (Karltun, 2007). Interaction Design Foundation (2016) menar att 
användningen av teknik påverkas av sociala nivåer och det leder till att sociotekniskt 
system består av olika nivåkrav för hårdvara, mjukvara och Människa-Dator-Interaktion 
(se figur 13).  

Figur 13. Sociala nivåer (Interaction Design Foundation, 2016) 

Det sociotekniska systemperspektivet strävar efter att effektivt kombinera både det 
tekniska och sociala systemet i en organisation (Fox, 1995). Karltun (2007) menar att de 
tekniska och sociala systemen båda påverkar varandra och är ömsesidigt beroende. För 
att åstadkomma en effektiv organisationsdesign finns det behov av ett delat fokus och 
en gemensam optimering (Fox, 1995). I sociotekniskt arbete finns enligt Klein (1994) 
följande huvudkoncept: 

1. Tekniska system och sociala system är beroende av varandra. De influerar 
varandra i båda riktningar. 
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2. Det finns ett val i hur man organiserar omkring en given teknologi. Det valet 
kommer att vara influerat, explicit eller implicit, av omvärlden. 

3. Arbetssystemet är ett öppet system. 

4. Teknologin kan vara designad på olika sätt. 

Fox (1995) menar att det tekniska och sociala systemet interagerar med varandra och 
blir mer eller mindre heterogent och komplext system. Eftersom båda öppna system 
som interagerar med den externa omgivningen leder det till hantering av både interna 
och externa system (Fox, 1995). Dock menar Karltun (2007) att den sociotekniska 
systemteorin ser individen som en underordnad roll i systemet och att det finns en 
modernare syn som ser individen likvärdig med teknik och organisation – Människa, 
Teknik och Organisation – som beskrivs i nästkommande delkapitel. 

5.1.1 Införande av nya system  

Att införa ett nytt system innebär att företag har möjlighet att förbättra effektivitet, 
produktivitet, kvalitet, säkerhet, arbetsförhållanden och lönsamhet (Jones & Smith, 
2004). Men att införa en teknisk förändring i en organisation innebär även en del 
utmaningar för hela organisationen (Leonard-Barton & Kraus, 1985). Vid införande av 
den nya tekniken i en redan befintlig organisation kan det behövas omfattande 
organisatoriska förändringar (Hjelm Lidholm, 2011). En betydande del av den 
inneboende förbättringspotentialen vid en förändring kommer aldrig att förverkligas. 
Det beror dels på tekniska begränsningar, men till största del på grund av mänskliga och 
organisatoriska faktorer (Jones & Smith, 2004). Enligt Gulliksen & Göransson (2002) är 
det viktigt att om ett system ska lyckas implementeras i en verksamhet krävs en 
introduktion och utbildning av systemet hos användarna, samtidigt som 
införandeprocessen måste vara genomtänkt.  

Organisationer tänker ofta kortsiktigt och vill se snabba resultat, men ett 
förändringsarbete tar tid och framtida resultat är svåra att förutsäga (Hägerfors & 
Brattgård, 1993; Hjelm Lidholm, 2011). Det krävs tid för personer att “avlära” sig den 
gamla kunskapen för att kunna lära sig den nya tekniken och utveckla dagliga rutiner 
(Hjelm Lidholm, 2011). Samtidigt är det inte alltid möjligt att utveckla en teknik som är 
anpassad för alla; ligger den för långt ifrån de vana eller tveksamt inställda användarna 
är det möjligt att de försöker undvika den (Leonard-Barton & Kraus, 1985). I Hjelm 
Lindholms longitudinella studie om omskapande processer (2011) visade det sig att 
personer som motsatte sig användning av organisationens nya teknik avvisades, istället 
för att den nya tekniken, av organisationen.  

Desto högre upp i organisationen ett beslut om förändring sker ju större är chansen att 
genomförandet blir framgångsrikt, emellertid är det avgörande för genomförandet att 
lösningen ligger nära slutanvändarens behov (Leonard-Barton & Kraus, 1985). Enligt 
Hägerfors & Brattgård (1993) behövs det kunskaper och erfarenheter från en mängd 
olika områden i ett förändringsarbete. Vid situationer när förändringen måste komma att 
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hållas hemlig på grund av konkurrenskraftiga skäl kan det vara svårt att få till en bred 
delaktighet (Hägerfors & Brattgård, 1993). Samtidigt menar författarna att det är viktigt 
med en demokratisk delaktighet eftersom människor som har möjlighet att påverka sin 
situation gör ett bättre arbete. De menar att utvecklingsarbetet bygger på ett 
deltagardemokratiskt synsätt vilket innebär att alla medverkar i förändringen. Det leder 
till att införandet blir effektivt om berörda från olika funktioner och nivåer samverkar. 
Fortsättningsvis menar de att förändringen bör utvecklas inifrån och underifrån 
(Hägerfors & Brattgård, 1993).  

Genom att betrakta situationen ur ett systemperspektiv och de befintliga interaktionerna 
inom systemet är det möjligt att ta tillvara på större nytta av implementationen (Jones & 
Smith, 2004) Hägerfors & Brattgård (1993) menar att delaktighet är en förutsättning för 
produktivitet och effektivitet i organisationen, men att det är vanligt förekommande att 
använda expertmodeller. En av orsakerna till det kallas organisatoriskt försvar där 
människor drar slutsatser som de anser följer antaganden trots att de inte gör det 
(Hägerfors & Brattgård, 1993).   

5.2 MTO - Människa, Teknik och Organisation 

Följande delkapitel behandlar relationerna i systemet mellan Människa, Teknik och 
Organisation (MTO). BIM och modellerna är ett led av mänsklig kunskap, tekniska 
möjligheter och organisatoriska förutsättningar som alla inverkar på utfallet. 

En industriell verksamhetsutveckling är en komplex händelse i vilken människor, teknik 
och organisation interagerar med varandra (Westlander, 1999). Begreppet beskriver 
samspelet mellan dem och har sitt ursprung i kärnkraftsindustrin, där de mänskliga, 
organisatoriska och tekniska faktorerna analyseras vid incidenter (MSB, 2009). 
Rollenhagen (1995) lyfter i sin definition att det är relationerna mellan människa, teknik 
och organisation som är det viktiga och inte egentligen de separata delsystemen i sig: 

Övergripande kan MTO-området preliminärt definieras som ett perspektiv 
på säkerhet vars syfte är att studera hur människans fysiska, psykologiska 
och sociala förutsättningar samspelar med olika teknologier och 
organisationsformer samt utifrån denna kunskap verka för ökad säkerhet. 

(Rollenhagen, 1995) 

Begreppet är vanligtvis förknippat med säkerhet, men Karltun (2007) menar att 
användningsområdet är betydligt bredare än endast säkerhet. Karltun visar i sin 
avhandling att MTO-interaktionen är minst lika viktig i förändringsprojekt, där 
förbättringsåtgärder i olika delar av MTO-systemet kan öka systemeffektiviteten 
(Karltun, 2007).  

Rollenhagen (1995) förklarar att ett system består av olika komponenter som finns inom 
en organisation, som ömsesidigt påverkar varandra inom systemets gränser. 
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Komponenterna kan även ses som delsystem som består av olika aspekter. För att få en 
förståelse för de olika övergripande delsystemen har Rollenhagen (1995) beskrivit dem 
enligt följande: 

Det tekniska systemet 
För att ett system ska fungera så ska maskiner och annan teknik fungerar på ett säkert 
sätt. Vid analys av det tekniska systemet är det viktigt att tänka på de normer och 
standarder som har utvecklats, speciellt vid ändringsarbeten. Det är även av stor vikt att 
förstå de normer som gällde vid systemets tillkomst. De personer som arbetar inom de 
tekniska systemen är oftast tekniker med tekniskt eller naturvetenskapligt perspektiv, 
vilket kan komma i konflikt med det humanistiska och samhällsvetenskapliga 
perspektivet. 

Människan som system  
Den mänskliga aspekten kan beskrivas i tre olika delsystem: det biologiska delsystemet, 
det psykologiska delsystemet och det sociala systemet. Det biologiska delsystemet 
grundas i att vi reagerar instinktivt i vissa situationer, exempelvis så agerar vi ofta 
primitivt i interaktionen med komplicerad teknologi. Det psykologiska delsystemet 
betraktas från ett individuellt psykologiskt perspektiv, där kan problem uppstå när 
tekniker och beteendevetare samtidigt analyserar ett problem utifrån olika traditioner 
och förväntas kommunicera med varandra på ett begripligt sätt. Slutligen så definieras 
det sociala systemet av relationerna mellan människor i vilket systemgränser kan vara 
svåra att definiera. En typisk sådan gräns kan vara olika attityder och värderingar hos 
inblandade grupper av människor. Det sociala systemet är av stor vikt för utvecklingen 
eftersom det påverkar människors kommunikation- och samarbetsmönster. 

Det organisatoriska systemet  
Det organisatoriska systemet kan både innebära relationer mellan olika delar i 
delsystemen men även organisatoriska begrepp såsom befattningsbeskrivningar, 
ansvarsområden, informationsvägar, platta och hierarkiska organisationer, målsättningar 
och policys. 

Karltun (2007) menar att vid utveckling och implementeringen av ny teknik finns det 
svårigheter att integrera de olika expertområdena. Även om det finns en god vilja från 
ingenjörer, socialvetare, organisationsutvecklare etc. så räcker det inte alla gånger för ett 
gott utvecklingsarbete på grund av att deras synsätt är djupt rotade i deras olika 
institutioner, utbildningstraditioner och forskningsplattformar (Karltun, 2007). Enligt 
Olsson (1999) kommer förändring och utveckling inom de olika systemen även påverka 
övriga. För att förstå problematiken har Rollenhagen (1995) förklarat interaktionerna 
mellan delsystemen inom MTO-systemet (se figur 14):  

• Interaktionen mellan Människa-Teknik omfattar normer och kriterier för hur 
gränssnittet mellan teknik och människa ska utformas. Det innehåller kriterier 
som enhetlighet, feltolerans, god återkoppling och genomskinlighet.  
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• Interaktionen mellan Människa-Organisation omfattar att administrationens 
utformning i en organisation ska vara överskådlig, enhetlig och strukturerad. 
MTO ger även kunskap om att människor agerar olika beroende på 
organisationsform. 

• Interaktionen mellan Organisation-Teknik beskriver det system som ska 
förhindra och fånga upp mänskliga fel med dimensionerna: validitet, 
tillförlitlighet och fullständighet.  

Figur 14. Överlappande interaktioner mellan Människa, Teknik och Organisation. 

5.2.1 Förutsättningar för ett fungerande system 

I en verksamhetsutveckling pendlar verksamheten mellan ett fungerande system med en 
harmonisk helhetslösning och ett system i disharmoni (Westlander, 1999). Om 
dynamiken i en verksamhetsutveckling är i disharmoni tar det uttryck i de olika 
delsystemen människa, teknik och organisation och kan bero på följande anledningar 
(Karltun, 2007; Westlander, 1999):  

• att tekniken utvecklas på ett sätt som gör att den inte är kompatibel med 
verksamheten 

• att de tekniska lösningarna inte är anpassade efter människans förutsättningar 

• att enskilda individer inte är redo att hantera tekniken 

• människor har andra uppfattningar som inte överensstämmer med 
organisationsledningens val av teknik eller samarbetsformer 

Karltun (2007) menar att det behövs kontinuerlig uppmärksamhet på systemet, vilket 
påverkas av processer inom och utanför systemgränserna. Till exempel kan ny teknisk 
utrustning påverka systemet. Alternativt kan projektmedlemmar bytas ut mot personer 
som inte har erfarenhet av samarbetet, inte har tid eller förstår varför och hur de ska 
sätta sig in i uppgiften (Karltun, 2007). Rollenhagen (1995) samstämmer med 

Människa Teknik 

Organisation 
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påståendet och kompletterar med att i en driftorganisation finns det inte tid för 
vetenskapliga analyser. De är där för att driva produktionen framåt och inte för att 
forska. Det kan leda till en konflikt mellan de som är “ute” på arbetsplatsen och de som 
sitter “inne” med administrativa lagar eller forskar, och tror sig veta hur det går till i 
drift (Rollenhagen, 1995). För att få till ett fungerande system bör forskare och praktiker 
tillsammans sträva efter en harmonisk verksamhetsutveckling om förutsättningarna för 
ett samarbete finns (Karltun, 2007). Det kräver lyhördhet och respekt från de olika 
parterna eftersom sanningen oftast ligger någonstans mitt emellan de olika synsätten 
(Rollenhagen, 1995). För att något ska förändras behövs en drivande kraft och Olsson 
(1999) menar att sådana krafter uppstår när systemet är i disharmoni och det råder 
obalans mellan systemen människa, teknik och organisation. Förändringsfaktorn är 
oftast något av dessa tre delsystemen och kan exempelvis vara teknisk utveckling, 
människors attityder, eller obalans i organisationen (Olsson, 1999).  

5.3 MDI - Människa-Dator-Interaktion  

I detta delkapitel används Människa-Dator-Interaktion (MDI) för att belysa aspekter 
som man bör ta hänsyn till för att möta systemanvändarnas behov. Inom MDI definieras 
användbarhet, vilket står i centrum för entreprenörernas hantering av modellerna.  

MDI har historisk sett endast handlat om användbarhet, men har sedan utvecklats till att 
även handla om att förstå, utforma och utvärdera ett bredare spektrum av olika aspekter 
av användarupplevelsen (Preece, 2016). Det finns många olika uppfattningar om hur 
konceptet MDI ska definieras, därför har ACM SIGCHI (Association for Computing 
Machinery Special Interest Group on Computer-Human Interaction) (1992) arbetat fram 
en sammanfattande definition:  

Människa-Datorinteraktion är en disciplin som handlar om design, 
utvärdering och implementation av interaktiva datorsystem för mänsklig 
användning samt studie av det omfattande fenomenet runt omkring. 

(Översättning av ACM SIGCHI, 1992) 

Enlig Gulliksen och Göransson (2002) ses definitionen som den mest accepterade och 
har legat till grund för den mest använda MDI-litteraturen i Sverige. Fortsättningsvis 
menar de att MDI omfattar alla uppgifter som utförs av den förenade prestationen av 
människa och dator.  

5.3.1 Hur går användarcentrerad systemutveckling till? 

I linje med ACM SIGCHI (1992) så har den Internationella Standard Organisationen, 
ISO definierat en standard för användarcentrerad design för den interaktiva 
systemutvecklingen, ISO 9241-210:2010, som ska finnas som stöd för de som hanterar 
mjuk- och hårdvaruutvecklingsprocesser. Dessutom har ISO 9241 ett ramverk som kan 
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användas för användarcentrerad design. Oberoende av vilken typ av designprocess och 
fördelning av roller/ansvar ska följande principer följas (ISO 9241-210:2010): 

a) Designen baseras på en tydlig förståelse för användare, uppgifter och 
omgivningar 

Produkter, system och service ska i designen ta hänsyn till de som ska använda dem 
samt andra grupper av intressenter som kan påverkas, direkt eller indirekt, genom 
användning. Konstrueras ett system utefter en ofullständig förståelse av användarnas 
behov kan det leda till systemfel. Det är viktigt att samla information om den nuvarande 
kontexten för att förstå kontexten i framtida system. Att förstå och specificera 
användarkontexten samt användarnas behov är de två första stegen i cykeln att ta fram 
en design som möter användarnas behov (se figur 15). 

b) Användarna ska vara involverade genom hela design- och utvecklingsprocessen 

Genom att involvera användarna i design och utvecklingsprocessen får man en värdefull 
tillgång av kunskap om användningssammanhanget, uppgiften och om hur användarna 
troligtvis kommer att använda produkten, systemet och servicen i framtiden. 

c) Designen drivs och förfinas genom användarcentrerad utvärdering 

Att få återkoppling från användarna är den viktigaste informationskällan i 
användarcentrerad design. Det minimerar risken att designen inte möter användarens 
eller organisationens behov, även för de designkrav som kan vara svåra att specificera. 
Det är det sista steget för att ta fram en design som möter användarnas behov (se figur 
15). 

d) Processen är iterativ  

Uppfyller inte designen användarnas behov bör man upprepa tidigare steg igen (se figur 
15), vilket inte är ovanligt eftersom komplexiteten i MDI innebär att det är omöjligt att 
fullständigt specificera exakt varje detalj, inom varje aspekt av interaktionen 
inledningsvis i utvecklingsstadiet. Allt eftersom förfinas utvecklarnas förståelse för 
användarna och deras uppgift, samtidigt som användarna blir bättre på att uttrycka sina 
behov i förhållande till en potentiell lösning.  

e) Designen adresserar hela användarupplevelsen 

Användarupplevelsen är en konsekvens av presentation, funktion, systemutförande, 
interaktivt beteende och den hjälp som finns att tillgå i systemet. Men även en 
konsekvens av användarens tidigare erfarenhet, inställning, kompetens, vanor och 
personlighet påverkar upplevelsen. Att designa för användarupplevelsen innebär att ta 
hänsyn till organisatoriska effekter, användardokumentation, hjälp, träning och 
långtidsanvändning. Även användarens kunskap om andra system ska tas hänsyn till. 
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Tar man endast hänsyn till vad tekniken kan göra blir sannolikt designen snarare 
ineffektiv. 

f) Designgruppen har multidisciplinära skickligheter och perspektiv  

Det behöver inte nödvändigtvis vara ett stort team så länge det är tillräckligt varierande 
för att ta fram en god design. Fördelen med ett multidisciplinärt team är att team-
medlemmarna får ökad förståelse för begränsningar och förhållanden inom de andra 
disciplinerna. 

Figur 15. Beroendet av användarcentrerade designaktiviteter (ISO 9241-210). 

5.3.2 Vad är användbarhet? 

Användbarhet är en del av MDI-perspektivet och är därmed viktigt att definiera för att 
förstå innebörden av eventuella brister i användbarheten. Det finns många författare 
som har definierat användbarhet på olika sätt, men Hardenborg och Sandblad (2008) 
menar att användbarhet i datastöd måste uppfylla åtta kriterier. 

• Effektivt stödja arbetet 

• Vara flexibelt och anpassningsbart till de lokala behoven 

• Stödja kompetensutveckling och lärande 

• Vara enkelt att lära 

• Vara självklart, man ska inte behöva fundera över hur det ska hanteras 

• Minimera onödiga kognitiva belastningar 

• Ha hög teknisk tillförlitlighet 
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• Ge god överblick över arbetet 
Fortsättningsvis är användbarhet och användarvänlighet två begrepp som i vardaglig 
kontext förväxlas med varandra när användbara system ska beskrivas. Enligt Allwood 
(1998) är användarvänlighet endast en del av användbarhet och förklaras som åtkomligt, 
förenligt med stöd för människans mentala funktionssätt, individualisering samt 
hjälpresurser. Allwood (1998) fortsätter att definiera användbarhet med faktorerna 
anpassning, användaracceptans och användarkompetens. Allwood är bara en av många 
författare som försökt ta sig an begreppet, exempelvis definierar Nielsen (1993) 
användbarhet som en av två delar av nyttan och menar att användbarhet inte endast är 
en endimensionell egenskap av användargränssnittet (se figur 16). 

Figur 16. Faktorer som leder till och påverkar användbarhet (Nielsen, 1993). 

Gulliksen och Göransson (2002) ifrågasätter båda dessa två beskrivningar av 
användbarhet. Först så menar de att funktionalitet är en del av användbarhet samt att 
begreppet användarvänlighet i Allwoods beskrivning är alldeles för vag vilket gör att 
inte bidrar till förbättringar av systemet för användaren. Gulliksen och Göransson 
(2002) menar däremot att den Internationella standardorganisationen, ISO, har skapat en 
definition av användbarhet i standard ISO 9241-11 vilken gör det möjligt diskutera och 
mäta användbarheten: 

Den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en 
produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet 
och tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang.   

(ISO 9241-11) 

I definitionen syftar ändamålsenlighet till att målen är möjliga att uppnå, effektiv 
innebär att en rimlig ansträngning används för att nå målen och slutligen betyder 
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tillfredsställande att användaren ska vara tillfreds med funktionen hos produkten 
(Hardenborg och Sandblad, 2008).  

Det är däremot viktigt att tänka på att användbarhet är en ett relativt begrepp och det är 
viktigt att förstå vilka uppgifter, mål, användningssammanhang användarna har för att 
kunna utveckla ett användbart system (Gulliksen och Göransson, 2002).  Att ett 
interaktivt system är effektivt, ändamålsenligt och tillfredsställande, det vill säga 
användbart. Detta är framförallt viktigt för användare som använder systemet som ett 
redskap för att utföra sitt arbete (Gulliksen och Göransson, 2002).  

5.3.3 Mått för användbarhet 

Enligt Gulliksen och Göransson (2002) så är ISO-definitionen av användbarhet ett sätt 
som gör det möjligt att mäta användbarhet. ISO-definitionen 9241-11 lyfter fram att en 
förutsättning, för att mäta användbarhet och kunna förbättra designen, är att krav och 
mål har satts för att beskriva användningen av produkten. Därefter specificerar ISO 
9241-11 produktens användningssammanhang och mått på användbarheten (se figur 
17).  

Figur 17. Produktens användningssammanhang och mått på användbarheten (ISO 
9241-11). 

Användningssammanhang 
I användningssammanhanget ska användare, arbetsuppgifter, utrustning och omgivning 
beskrivas. Det behövs en beskrivning av relevanta egenskaper såsom kunskaper, 
färdigheter, erfarenhet, utbildning, övning och fysiska attribut hos användarna. 
Fortsättningsvis så behövs en beskrivning av uppgiften och de aktiviteter som ingår i 
uppgiften och deras relation till de mål som ska uppnås. Även en beskrivning av 
utrustningen för att specificera maskinvara, programvara och material är nödvändig. 
Slutligen så behöver egenskaperna hos den fysiska omgivningen i form av 
arbetsplatsens utformning, klimat och sociala omgivningen beskrivas samt de 
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arbetsprinciper, organisationsstruktur och attityden i den sociala och kulturella 
omgivningen (Gulliksen och Göransson, 2002). 

Mått på användbarhet 
Enligt ISO 9241-11 mäts användbarhet med hjälp av effektivitet, ändamålsenlighet och 
tillfredsställelse. På grund av att användbarhet beror på användningssammanhanget och 
syfte så finns det inte några standardmått som används utan måttet väljs beroende på de 
intressanta parterna vid mätningen. Ändamålsenlighetsmått anger den grad av 
noggrannheten som krävs för att uppfylla användarens mål. Effektivitetsmått anger hur 
mycket resurser i form av kostnader, materialåtgång, fysisk eller mental ansträngning 
det krävs för att uppnå de önskade målen. Tillfredsställelsemått utgörs av användarnas 
attityd till användandet av produkten. Det är användarnas subjektiva bedömningar av 
upplevt obehag, hur mycket man tycker om att använda produkten, upplevd 
arbetsbelastning eller hur arbetsmålen anses vara uppnådda. Dessa kan mätas i skalor, 
positiva och negativa kommentarer eller rapporter om frånvaro (Gulliksen och 
Göransson, 2002).   

5.3.4 Krav och mål för användbarhet 

Det är vanligt att missförstånd om krav och mål uppstår mellan utvecklare och 
användare eftersom begreppet krav är mer utbrett bland utvecklarna vilket för 
användarna istället uttrycks som mål (Gulliksen och Göransson, 2002). Preece et. al 
(2016) menar att ett krav specificerar vad en produkt ska göra eller åstadkomma som 
bygger på förståelse för användarna, deras aktiviteter ska vara så specifika och tydliga 
som möjligt. Figur 18 är en talande karikatyr över vad som kan hända om kraven inte är 
tydligt formulerade. Bidragande faktorer kan vara otillräcklig användarkommunikation, 
dåliga specifikationer och otillräcklig analys (Preece et. al 2016). 
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Figur 18. Illustration över en icke fungerande relation mellan utvecklare och 
användare (Översättning av Preece et. al 2016). 

Det är vanligt att man specificerar två typer av krav, funktionella och icke funktionella 
(Preece et al, 2016): 

Funktionella krav  
Funktionella krav beskriver vad systemet ska göra (Eriksson, 2007). Kraven innefattar 
arbetets och produktens omfång, affärsdata, modeller, funktions- och datakrav (Preece 
et al, 2016). Enligt Eriksson (2007) beskrivs ofta funktionella krav genom specificerade 
indata och förväntad utdata. En lösning finns sällan med i kravspecifikationen för att 
utvecklaren ska kunna välja den bästa lösningen för att uppfylla kraven. 

Ickefunktionella krav  
Ickefunktionella krav beskriver hur systemet ska fungera och syftar till att underlätta 
drift och förvaltning av systemet (Eriksson, 2007). Kraven beskriver begränsningar för 
produkten och innefattar bland annat utförandekrav, verksamhets- och miljökrav, 
juridiska krav, användbarhets- och mänsklighetskrav (Preece et al, 2016). Enligt 
Eriksson (2007) ger ickefunktionella krav en kvalitativ syn på systemet och påverkar 
användarnas uppfattning av systemets användbarhet. 

Ickefunktionella egenskaper är svåra att lägga till på grund av att brister i 
användbarheten inte kan åtgärdas med små justeringar. Ofta tvingas man till att göra om 
stora delar av användargränssnittet. Brister i kraven kostar både tid och pengar, 

Hur projektledaren förstod 
det 

Hur kunden förklarade det Hur analytikern designade 
det 

Hur programmeraren skrev 
det 

Hur företagskonsulten 
beskrev det 

Hur projektet var 
dokumenterat 

Vad driften installerade Hur kunden fakturerades Vilken support som fanns 
tillgänglig 

Vad kunden verkligen 
behövde 
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framförallt om de upptäcks sent. För att formulera lyckade ickefunktionella krav bör 
dessa dokumenteras. Det finns inga entydiga definitioner, men Eriksson (2007) menar 
att användbarhet, tillförlitlighet, prestanda och underhållbarhet räcker som kategorier 
för de flesta system.  

Examensarbetet fokuserar på att undersöka modellens användbarhet för entreprenörer i 
produktion. Enligt Eriksson (2007) beskrivs användbarhetskrav som vanligt 
förekommande på en systemövergripande nivå, men att formulera dem är problematisk 
då de lätt blir diffust beskrivna för användaren. Exempelvis kan det stå i en 
kravspecifikation att “systemet ska vara lätt att använda”, vilket är omöjligt att mäta och 
utvärdera för användaren. För att formulera fungerande användbarhetskrav bör kraven 
vara både mätbara och objektiva. Man ska inte heller hänvisa kraven vidare till 
omfattande riktlinjer eller instruktioner som omöjligt kan läras utantill. Användbarhet 
mäts och utvärderas genom att kvantifiera kvalitativa data med hjälp av ramverk eller 
modeller (Eriksson, 2007). 

5.4 Informationsflödet i BIM 

BIM medför ett informationsflöde mellan skeden och aktörer. I delkapitlet presenteras 
hur information i interaktiva system ska hanteras samt hur standarder ska formuleras för 
att uppnå ett obrutet informationsflöde. En traditionell byggnadsprocess medför fel som 
kostar tid och pengar. Att använda sig av BIM ska eliminera, eller i alla fall reducera 
antalet fel och därmed effektivisera processen (Hamdi & Leite, 2012; McCuen, 2012; 
Succar, 2009). Under en längre tid har det varit problematiskt att kvantifiera 
informationssystem - BIM (Jung och Joo, 2010). I ett försök att kategorisera BIM utgör 
användningen en aspekt.  

Med fokus på användningen av BIM menar Taylor och Bernstein (2009) att utveckling 
ska ske kumulativt. För användare är visualisering det initiala argumentet för att 
använda BIM i projekt. Efter att den visuella utvecklingen har skett används BIM för att 
utveckla koordinering. En mogen koordinering kan underlätta samordning och verka 
kostnadseffektivt. Därefter kan BIM användas för analys, exempelvis simulering eller 
felsökning. Enligt Taylor och Bernsteins studie (2009) kräver analys en viss erfarenhet 
av BIM i projekt för att vara genomförbar. Avslutningsvis kan BIM användas till 
distributionskedjeintegration. Exempelvis kan modellerna tillgodose leverantörer med 
materialdata och maskinkompatibla instruktioner. 

5.4.1 Informationshantering  

Enligt Hoeber och Alsem (2016) är det generella värdet av BIM i byggprojekt marginell 
på grund av brister mellan tillgång och efterfrågan. Vanligtvis utgörs bristen av ett 
dåligt informationsutbyte mellan entreprenör och projektets kapitalförvaltare 
(beställaren), vilket leder till att information försvinner, missförstås, kopieras till andra 
format och saknar struktur vid överlämnandet mellan skeden. En bra 
informationshantering (eng. information management) under en så kallad bygglivscykel 
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är nyckeln till att minska kostnader för misslyckanden och att förbättra projektresultatet 
(Hoeber och Alsem, 2016). 

Bygglivscykeln kan delas upp i fragmenten: initiativ, design, konstruktion och drift, 
som alla är ömsesidigt beroende av varandra.  Processer, aktiviteter, teknik och 
operationer överlappar mellan livscykelns faser, aktörer och projekt vilket ställer krav 
på en fungerande informationsdelning. En grundläggande premiss för en fungerande 
livscykel är samarbete mellan olika intressenter i olika skeden för att tillägga, utvinna, 
uppdatera eller modifiera information. Med hjälp av BIM kan informationstapp mellan 
skeden motverkas (Hoeber och Alsem, 2016), men enligt Xu et al. (2014) ska 
informationsflödet vara ändamålsenligt och baseras på tre informationsdimensioner: 
vad, hur och varför.  

Vad? Samverkan med systemteknik mellan beställarens kapitalförvaltning (asset 
management) och övrig projektledning. För att motverka dubbelarbete och betydande 
kostnads- och tidsöverskridanden. 

Hur? Standardisering, vilket innefattar användning av ”open-source” utbytesstandarder, 
data- och objektsbibliotek. Det krävs för att försäkra att information effektivt kan delas 
mellan de aktörer som deltar i livscykeln. 

Varför? En formell informationsutbytesprocess definierar nödvändig timing, frekvens, 
innehåll och format av informationsutbytet. 

Det är nödvändigt att ha ett kontinuerligt byggnadsinformationsutbyte under 
realisationsskedet mellan beställare och entreprenör för att involvera beställaren i 
systemets utveckling till dess avslut.  

Enligt Hoeber och Alsem (2016) krävs en öppen standard för att kunna involvera alla 
livscykelns aktörer och effektivt leverera arbete till nästa skede med hjälp av BIM. 
Tillvägagångssättet COINS (Constructive Objects and the Integration of processes and 
Systems) är utvecklat av ett nederländskt konsortium bestående av statliga myndigheter, 
entreprenörer, utbildning och forskningsinstitut. COINS är tänkt att främja 
informationsutbyte med en flexibel struktur över hela livscykeln. Strukturen 
karaktäriseras av följande funktioner (Hoeber och Alsem, 2016): 

• Det finns både objektsorienterad data och dokumentorienterad information för 
att understödja mognaden av ett företags BIM-nivå. 

• Öppet gränssnitt som standard (exempelvis BuildingSmart IFC eller OpenGis 
GML). 

• Modellen innehåller så kallade referensramar, med specifika modeller för 
kostnadskalkyl, planering, hållfasthetsanalys, etc. 

• En integrerad relation med objektsbiblioteket för att förbättra semantiken för ett 
utbyte. 
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• En inbyggd förvaltningsstruktur som kan fånga fullständig historik om 
informationsobjekten. 

• En struktur som främjar samarbete genom att tilldela tillgång av information för 
varje aktör. 

• En fullt bunden tillämpning att specificera varje informationsobjekt. 

• Ett BIM-beständigt utbytesformat. 

5.4.2 Vad krävs för att utveckla en standard? 

I livscykeln av informationshanteringen verkar enligt Hoeber och Alsem (2016) 
standarder ha betydelse för framgång. Kiel (2002) instämmer och menar att det är 
möjligt att standardisering kan skapa funktionalitet till ett större system. Enligt Gröntes 
(2009) finns det dock inget tydligt svar på om standardisering möjliggör eller begränsar 
utveckling. Standardisering kan skapa vissa gränser, samtidigt som det kan leda till nya 
möjligheter (Gröntes, 2009). För att undvika risken att bli utelåst från ny teknik är det 
viktigt för företag att förstå processen i vilken standarder bildas (Keil, 2002). Van de 
Kaa et. al (2014) menar att för att en plattform ska lyckas bli dominant finns det vissa 
påverkande faktorer så som andra intressenter, strategier i form av pris, timing av 
införande, förväntningar etc. Fortsättningsvis menar de att plattformens karaktär är 
avgörande det vill säga om den är överlägsen annan teknik, kompatibel med annan 
teknik, flexibel och klarar ändrade förutsättningar. Kiel (2002) tillägger att 
standardiseringsprocessen oftast är en semi-öppen process där en standard utvecklas av 
av ett begränsat antal företag med ett större antal företag som är användare och stödjer 
standarden. I en sådan utvecklingsgrupp behövs det en teknisk aktör som säkerställer 
utvecklingen av standarden, någon som för marknadens talan och en operativ roll som 
ser till att alliansen håller ihop och att processen flyter på (Kiel, 2002).  
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6. Resultat av intervjuer om modeller i tidigt skede  
I detta kapitel presenteras resultatet av de intervjuer vilka berört projektets inledande 
fas. Kapitlet innehåller beställarens, projektörens och entreprenörernas tankar och 
åsikter om hur det gick till i ett tidigt skede och projekteringen av E4FS. Det är en 
sammanställning över hur framtagningen av modeller uppfattades och hur 
respondenterna önskade att det hade gått till. Tanken med intervjuerna var skapa en 
förståelse för hur utvecklingsprocessen av modellerna gick till, vilken enligt ISO 9241 
är viktigt för att utveckla användbara system. Syftet med det här kapitlet är även att 
skapa en förståelse över situationen ur ett systemperspektiv samt de befintliga 
interaktionerna. Genom att förstå dem och så är det möjligt enligt Smith & Jones (2004) 
att förbättra implementationen av ett system, vilket modellerna är en del av. Kapitlet 
lyfter fram aktörernas åsikter, och analyseras i kapitel 9. Resultatet från intervjuerna 
presenteras anonymt, med respondentens befattning för att tydliggöra eventuella 
skillnader mellan aktörer.  

6.1 Trafikverkets arbete med att utveckla BIM och modeller 

Delkapitlet beskriver hur Trafikverket arbetade i ett tidigt skede med modeller och vilka 
utmaningar de upplevde med vad modellerna skulle innehålla. 

6.1.1 Trafikverket initiativ med BIM i Stora Projekt och E4FS 

När Trafikverket beslutade att implementera BIM i sin verksamhet påbörjades ett 
implementeringsprojekt för att undersöka förutsättningar, behov och nyttor för 
Trafikverkets olika verksamhetsområden. E4 Förbifart Stockholm är en del av 
verksamhetsområde Stora Projekts pilotprojekt för BIM och är ett av 14 aktiva projekt i 
Sverige som överstiger fyra miljarder. I det inledande skedet menade Trafikverkets 
projekteringsledare att fokus lades på att hitta en metodik för hur modellen skulle 
hanteras och vilka krav som skulle ställas på modellen. Projekteringsledaren menade att 
eftersom modellen skulle användas på många olika tekniska plattformar och olika 
teknikgrenar, var det viktigt att inte låsa sig till ett specifikt format utan fokusera på ett 
gemensamt språk istället. Enligt Projektör D finns det dock inget fullständigt neutralt 
format idag, men formatet IFC är under utveckling för att kunna användas i framtida 
projekt.  Fortsättningsvis så var tanken att modellen skulle ha en enkel struktur. I 
samband med detta bildades ett team av mjukvaruexperter och maskinstyrningsexpert 
bildade de ett team som fokuserade på att jobba med modeller i produktion i BIM-
strategin. 

Det är bättre att satsa på en väldigt enkel datamodell […] och istället en bra 
begreppsmodell […]. Det var min strategi och en tydlig process. Därför lade vi 
mycket krut på förfrågningsunderlag. 

(Trafikverkets Projekteringsledare) 
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6.1.2 En osäker beställning av Trafikverket  

Det framkom under studiens intervjuer att Trafikverket inte exakt visste vad den 
ursprungliga beställningen skulle innehålla. Projektör A tyckte att det var problematiskt 
att Trafikverket agerade beställare utan att riktigt veta vad som skulle beställas. 
Projektör C menade att Trafikverket endast köpte ett skal som en 3D-modell, vilket 
ledde till problem eftersom det till i början exempelvis saknades staklinje, som 
entreprenören var i behov av. Under intervjuerna framkom det att projektören 
ifrågasatte varför inte staklinje skulle projekteras, men uppdragsledningen sa nej och 
menade på att Trafikverket inte beställt det. Det slutade med att Trafikverket ändå kom 
med en kompletterande beställning som avsåg staklinje. Det framkom under intervjuer 
med projektör att Trafikverket ändrade sig ofta i olika frågor parallellt med 
projekteringen, exempelvis om något moment eller komponent utretts klart eller på nytt, 
vilket ändrade förutsättningarna. Då fick projekterande konsultfirma anpassa 
projekteringen därefter, oavsett om motsvarande redan var projekterat. Efter det att 
projekteringen var klar kom ett tilläggsjobb som innebar en specifik revidering av 
tunnelväggarna. Projektör A berättade att en sådan förändring kund ta upp till 1000-tals 
timmar att ändra i efterhand, men hade de vetat om det från början kunde det 
projekterats på endast några minuter. 

Där kunde Trafikverket sparat väldigt mycket pengar genom att bara 
stanna upp och tänka ut vad man behöver i de olika skedena. Men sen är 
det lätt att vara efterklok.  

(Projektör A) 

Projektör A menade att Trafikverket borde haft bättre koll från början angående vad de 
vill ha med i modellerna. Projektör B instämde och menade att det med fördel kunde 
gjorts mer omfattande utredningar tidigare i projektet för att få en bättre helhetssyn. 
Samtidigt så berättade Trafikverkets BIM-specialist B att metodiken som användes var 
på förhand okänd och att det inte fanns någon som visste vad som skulle levereras eller 
vad som skulle finnas i modellerna.  

Lite torrsim och det kan vara svårt att torrsimma fram vissa saker.  

(BIM-specialist B) 

Ett förslag som dök upp under flera intervjuer var att det hade varit mer lämpligt att 
först testa på ett mindre projekt. Det styrktes av ett flertal beställare, projektörer och 
entreprenörer som ifrågasatte valet att använda E4FS som pilot med tanke på 
omfattningen av projektet. Det som talade för att använda ett pilotprojekt av den här 
storleken är att det är lättare att driva igenom förändring i stora projekt menade 
Mätansvarig hos beställaren. BIM-specialist B menade också att om man inte ställer 
krav på branschen så utvecklas den inte, men att man skulle haft med branschen som 
samarbetspartner på resan.  
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6.1.3 Trafikverket sökte branschens åsikter 

Inför upphandlingen av entreprenaderna i E4FS skickades ett testförfrågningsunderlag 
(test-FU) ut, på samma sätt som en traditionell upphandling för en 
utförandeentreprenad. Test-FU:t syftade till att undersöka hur entreprenörerna skulle 
mottaga och hantera modellerna. Det visade sig i responsen av test-FU:t att 
entreprenörerna hade förväntat sig lite “mer”. Det fanns exempelvis inte några 
brytlinjer. Även om entreprenörerna generellt var positivt inställda, så förväntade sig 
BIM-specialist B fler frågor och menade att det var endast de intresserade aktörerna 
som satte sig in i test-FU:t. Samtidigt så menade Projektör A att test-FU:t endast 
behandlade en lite del av tunneln och menade att ta fram utsättningsdata under en kort 
sträcka inte är några större problem, men att göra det en längre sträcka var inget som 
projektören rekommenderade. 

… när jag tänker efter så har de tittat på en kortare bit av tunneln och 
hantera den manuellt och plocka ut lite brytlinjer, det är ju lugnt 

(Projektör A) 

Trafikverket gjorde även en utsättningsgranskning av bergtunnlarna i Johannelund. Den 
visade att det var möjligt för entreprenörerna att använda modellerna till utsättning, men 
att produktionsanpassningen innehåller arbetsuppgifter som inte är normala för en 
utsättare. Projekteringsledaren menade att det var ett bevis på att modellen gick att 
använda. Enligt projekteringsledaren måste entreprenör lära sig vartefter hur de ska 
använda modellerna. Trafikverkets Strateg ifrågasatte hur det ska vara möjligt att 
utveckla branschen om man tar hänsyn till de som kan minst. Det var generellt en 
uppfattning som genomsyrade flera initiativtagare som tyckte att entreprenörerna helt 
enkelt skulle anpassa sig.  

Enligt projekteringsledaren skrev Trafikverkets utredare att modellerna var väldigt lätta 
att mängda efter och visualisera, men att det var viktigt att de skulle fungera även för 
utsättning. I rapporten diskuterades bland annat den ej fördefinierade 
drivningsriktningen, bottens utformning och den teoretiska bergkonturen. Enligt BIM-
specialist B ansågs modellen vara bra nog att använda i produktion, även om den 
innehöll ganska många problem som till exempel hål i modellen. Även övergripande 
BIM-strateg B berättade om problemen, men att tekniken bakom dem är det minsta 
problemet med användandet av modeller, det är metoden som behöver ses över. 

6.2 Projektörens arbete med modellerna  

I delkapitlet beskrivs hur projektörer på den projekterande konsultfirman arbetade i 
framtagningen av modellen och hur arbetet med Trafikverket gick till. 
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6.2.1 Projektörernas sätt att hantera modellen 

Trafikverkets beställning av modellen bestod av tak, väggar, botten och VA-grav i olika 
lager för att passa så många programvaror som möjligt. I projekteringen användes aldrig 
tvärsektioner även fast det var något som hade underlättat för entreprenören. Först efter 
några år insåg Projektör A att det inte var bra och då var det försent att ändra sig.    

Omfattningen av projektet ledde till att cirka 500 projektörer från sju länder var 
inblandade i projekteringen av E4FS. Utöver projektering i Sverige, lades stora delar av 
den norra sträckningen ut på konsulter i Indien. Även stora delar av det byggstyrande 
underlaget ritades upp i Skottland, Tjeckien och Schweiz. Projektör C liknade det vid en 
julklapp som slogs in i företagets svenska papper, men innehållet kom från många delar 
av världen. Övergripande BIM-strateg B antydde att projekterande konsultfirma hade 
förutsättningarna att genomföra projekteringen, men att enstaka nyckelroller saknades i 
projektets projekteringsskede.  

I arbetet med att ta fram modellerna beskrev Projektör A att det togs fram 19 nya 
verktyg eller dialogrutor för internt bruk som inte beställts, exempelvis som 
standardiserade produktionen av ritningar. Det togs även fram volymobjekt som 
motsvarar tunneln, men dessa levererades aldrig.  

6.2.2 Projektörerna arbetade endast med Trafikverket  

Under intervjuerna kom det fram att projektörerna vi talade med inte haft någon kontakt 
med entreprenörerna under projekteringen. Projektör B menade att det var problematiskt 
att initiering, projektering och produktion var så separerade från varandra. Det gjorde 
projektören tveksam till om det är optimalt att arbeta med BIM på det sättet eftersom de 
inte pratar över skedena. Samtidigt så kom det fram att projekterande konsultfirma hade 
tagit in tidigare tunnelentreprenörer för att ta hänsyn till produktionsaspekten. Dock 
menade övergripande BIM-strateg A att även om kunskapen fanns hos projekterande 
konsultfirma så användes den inte fullt ut. 

Länken mellan Trafikverket och projekterande konsultfirma utgjordes av en enda 
projektör vilken skulle föra talan för alla de olika teknikområdena. Projektör D fick då 
agera länken mellan den projekterande konsultfirmans teknikområden, som inte själva 
hade direkt kontakt med Trafikverket.  

Informationsflödet gick som att man skulle vända spetsen av två trattar 
mot varandra. 

(Projektör C) 

Enligt Projektör A måste beställaren ha bättre kontroll på vad projektör och entreprenör 
gör, alternativt låta konsulten bestämma mer och låta beslut tas lite mer öppet mellan 
aktörerna. Samtidigt påpekade entreprenörernas Mättekniker E att projektörer ofta 
saknar erfarenhet av produktion. Entreprenören som tidigare själv varit projektör 
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menade att med bakgrund från produktion kan man som projektör inse vad som kan gå 
fel och framförallt hur man bygger en tunnel. Projektör A menade att allt som 
entreprenören behövde inte fanns med i leveransen av modellerna och när projektören 
senare arbetat som konsult åt entreprenören, hade projektören fått en inofficiell leverans 
på sidan av modellerna. 

6.3 Vad förväntades av entreprenören 

I delkapitlet presenteras kommentarer som berör hur upphandlingen gick till. Även 
Trafikverkets och den projekterande konsultfirmans syn på entreprenören beskrivs, samt 
vad aktörerna krävde av entreprenör. 

6.3.1 Kunskap i upphandlingen 

Entreprenörer upphandlas normalt i sex månader, men för de flesta av E4FS delprojekt 
varade anbudstiden i nio månader. Upphandlingsskedet medför ett antal utmaningar. De 
projekterade modellerna förenklas när de ska ut på räkning. Därefter fick anbudsgivande 
entreprenörer nio månader på sig att räkna på ett arbete som i princip tagit projekterande 
konsultfirma två år att bygga upp.  

Vad är det som får dig att tro att entreprenören kan lösa det på en 
fjärdedel av tiden mot konsulten, om du inte får det konsulten har gjort.  

(Teknikspecialist - BIM)  

Teknikspecialist - BIM menade att det var naivt att tro att entreprenören skulle klara av 
att lämna ett korrekt anbud, och om så skulle vara fallet så skulle det vara ett stort 
underkännande för projekterande konsult. Samtidigt menar BIM-specialist B att 
entreprenören borde ha gjort en mer djupgående analys, ställt fler frågor och tagit 
ställning hur de skulle bygga efter det här. Men BIM-specialist B var även medveten om 
att tilldelning bara efter lägsta pris kan ha bidragit till nonchalering av modellerna samt 
att de som räknar på anbud inte är samma personer som kommer ut på plats. 
Entreprenörerna bekräftade att anbudet ofta beräknas utan hänsyn till modeller.  

Entreprenören som räknar på det här, det sitter ju inte något mätfolk 
inblandade. Att gå in så i detalj är man ju inte medveten om hur 
tidskrävande det är. De räknar på gamla jobb hur stor procent extra […]  

(Mättekniker D) 

Samtidigt så kommenterade Trafikverkets Mätansvarig att om entreprenören haft bra 
kunskap om modellerna när de räknade på anbudet, så hade de kunnat se att det här 
kommer att ta tid att arbeta med. Vid anbud av bergtunnlarna i Johannelund och 
Skärholmen krävdes även att entreprenören uppfyllde en prekvalificering som 
synliggjorde användandet av BIM och modeller i projektet.  
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6.3.2 Vilken kunskap förväntades av användarna  

I flera intervjuer lyftes det att entreprenörerna behövde utveckla sin kunskap om 
modellerna. Trafikverkets strateg menade att entreprenörena måste bli bättre på att 
hantera de digitala verktygen. Projektör A menade att de som projekterar har bättre 
kunskap om de program som de använder i projekteringen och det skulle krävas att 
entreprenören ökade sin kunskap. 

För mig är ju CAD-programmen min grävmaskin som jag använder 
dagligen, så är det inte för entreprenören.  

(Projektör A) 

Projektör A hävdade att vissa entreprenörer är kvar i det gamla på grund av att 
arbetsledare är vana vid sitt arbetssätt. Teknikspecialist - BIM beskrev att hen fått en 
väldigt schizofren bild av entreprenören.  

Jag får ofta höra att entreprenören har en spade i sin hand som de inte 
kan släppa, och tittar de på en dator så måste de hacka med spaden på 
datorn [...]. Men samtidigt träffar jag väldigt många duktiga 
entreprenörer som är långt före oss (på Trafikverket, reds. anm.) inom 
vissa områden, som har super avancerad teknologi i sina borriggar och 
tillgång till avancerad mätutrustning [...].  

(Teknikspecialist - BIM)  

Dock kunde Projektör C erkänna att modellerna blev lite väl komplexa i slutändan och 
då blir det svårt för nya att sätta sig in i modellen. Gör man en komplex modell och har 
personalen kvar är det inga problem, men slutar en person och andra ska ta över så kan 
det bli problem. Enligt Projektör C är det synd för E4FS att Projektören inte har lyckats 
behålla allt folk från projekteringsskedet. 

6.4 Vad som kravställs 

I delkapitlet lyfts de kommentarer som berört krav som Trafikverket ställt i och med 
initieringen av BIM i E4FS. 

För att driva utvecklingen framåt måste det ställas krav på kvalitet i projektet enligt 
Teknikspecialist - BIM. Samtidigt menade Projektör A att beställningen har kravställts 
på ett sätt som gjorde att mycket skalades bort som vanligtvis behövs i senare skeden.  

Projektör A ansåg att det var problematiskt att genomföra manuella ändringar i skarpa 
filer på grund av risken att göra fel och att man står som direkt ansvarig. För att klargöra 
hur ändringar ska utföras föreslog projektören att det ska finnas krav i IT-handledningen 
som beskriver det. Fortsättningsvis menade Projektör A att handledningen var otydligt 
skrivna för E4FS. Teknikspecialist-BIM A förklarade att det var skrivet på ett sätt som 
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inte ska låsa någon aktör efter ett visst tillvägagångssätt. Dock bekräftas projektörens 
åsikt av BIM-specialist B som tycker att kravställningen för ändring i modell behöver 
förbättras. Man måste ta hänsyn till en längre sträcka jämfört med ett streck på en 
ritning. 

Om vi tre skulle bygga upp en sådan här sektion och sätta oss och titta i 
Trafikverkets IT-handledning står det inte något om hur berg skulle 
byggas upp, men nog sjutton finns det en beskrivning om hur du ska göra 
när det gäller trafik.  

(Projektör A) 

Vidare tyckte Projektör A att IT-handledningen måste vara specifikare, men samtidigt 
behöver den ursprungliga beställningen vara noggrannare. Projektören förtydligade att 
IT-handledningen inte alltid är det största problemet, utan att man snarare måste 
specificera vad som behövs i beställningen. Projektör B berättade att de under 
projekteringen fick fråga efter vad som egentligen menades i kravställningen. 
Projektören i fråga och beställare fick tillsammans utreda toleranskrav, detaljnivå och 
filformat. Enligt Projektör A vill teknikområden inte hantera öppna format i 
projekteringen. Men då måste arbetssättet kravställas, och inte själva grafiken eller 
objektstyperna. Däremot menar projektören att en sådan realitet ligger väldigt långt 
fram och att Trafikverket ska börja med att undersöka vad som ska levereras per 
teknikområde.  
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7. Resultat av intervjuer om modellen i produktion 
Från projekteringen levererades modeller till de entreprenörer som tilldelades respektive 
entreprenad efter upphandling. När entreprenörerna sedan inledde tunnelbyggandet 
övergick E4FS till produktionsskede. I detta kapitel presenteras resultatet av intervjuer 
samt från den öppna diskussionen mellan mät- och mängdtekniker hos entreprenörerna. 
De är dem som arbetar med de levererade modellerna och i de initiala skedena av 
produktionen så är de framförallt bergmodellerna som de använder. Resultatet 
kompletteras även med kommentarer från beställare i produktionsskedet och även 
tidigare projektörer.  Det är viktigt att belysa entreprenörernas upplevelse av modellerna 
då Gulliksen och Göransson (2002) menar att användarens tillfredsställelse är en central 
del av användbarheten i ett system. 

7.1 Åsikter om produktionsanpassning 

I tidigare projekt har entreprenörer fått en centrumlinje för tunneln och ritningar med 
normalsektioner som beskriver hur tunneln ser ut vid olika förändringar. Som tidigare 
beskrivits tog projektören aldrig fram den informationen ur modellerna, utan 
entreprenörerna skulle göra det själva. Undersökningar visade att det var möjligt, men 
däremot framkom under studiens intervjuer att det krävdes en omfattande 
handpåläggning. Arbetsbördan varierar beroende på entreprenör eftersom de har olika 
långa och komplicerade tunnlar. Entreprenören för den mindre entreprenaden driver än 
så länge endast en arbetstunnel, medan en entreprenör för en av de större 
entreprenaderna driver tunnel på 14 olika ställen samtidigt. Desto längre och mer 
komplicerad tunnelentreprenad, desto större problem upplevde entreprenörerna att de 
hade.  

Det är hur mycket som helst som jag måste prioritera bort för att sitta med 
det här. Jag har inte hunnit läsa igenom det jag ska göra. Jag tar bara 
och släcker bränder hela tiden. Bara för att hålla igång produktion.  

(Mättekniker B) 

Samtidigt har entreprenören för den mindre entreprenaden fått ritningar som 
kompletterar modellen. Entreprenörerna kan inte direkt använda den levererade 
modellen i borrigg, totalstation eller grävmaskin eftersom deras system är gjorda för att 
ta emot en centrumlinje och 2D normalsektion. Modellerna är uppbyggda av triangulära 
ytor (se figur 19), vilket leder till svårigheter för entreprenörerna. Framförallt kräver 
deras mätinstrument en modell som är uppbyggd med ett tak som är uppbyggt av radier 
istället för trianglar. Det är en av huvudanledningarna till att entreprenörerna inte kan 
använda modellen utan måste skapa egna modeller och använder endast Trafikverkets 
modell som referens.  
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Figur 19. Modell uppbyggd av triangulerade ytor (Ahlberg, 2014) 

Entreprenörerna måste identifiera var det sker förändringar i tunneln för att sedan skapa 
en egen modell. Mättekniker B sade att de gör om Trafikverkets modell till sin egen 
produktionsanpassade modell som de sedan använder sig av varje dag. Entreprenörerna 
menade dock att inte är konstigt för dem att skapa en egen modell som innehåller den 
information som borriggen och totalstationen behöver. Det har alltid gjorts även när 
ritningar har använts. Många av entreprenörerna har även tidigare arbetat med modeller 
i stora anläggningsprojekt, dock menar de att utmaningen som de stöter på nu är utöver 
det vanliga.  

... det är lika stort arbete nu om inte större mot vad det var tidigare. Det 
blir några steg till nu än mot vad man gjorde förut.  

(Mättekniker C) 

Mättekniker D såg inte den planerade fördelen med att själv få identifiera var 
sektionerna ska tas ut. Entreprenörerna ansåg att de hade problem med att 
överhuvudtaget se var i modellen som förändringar av tunneln skedde. Det vill säga där 
en ny sektion måste tas ut för att spränga nästa salva. Mättekniker C berättade att de rent 
visuellt kunde se att modellen smalnade av men kunde inte avgöra mellan vilka 
sektioner, eller om avsmalningen var linjär eller inte. 

[...] jag sitter med papper och penna och plockar var förändringarna sker, 
[...] vid vilken sektion den förändringen sker och sen får jag göra om den 
och snygga till den manuellt. Det är flera dagars jobb att få ut femtio 
meter. Jag blir aldrig klar, detta kommer jag hålla på med hela byggtiden.  

(Mättekniker D) 
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Det framkom även under intervjuerna att en stor del av arbetet görs i onödan eftersom 
många av de sektioner som tas fram inte används i den faktiska produktionen. 
Entreprenörerna berättade att de sektionerar upp modellen varje halvmeter i förhållande 
till staklinjen för att försöka identifiera hur breddningen av tunnel sker. Skulle det vara 
en linjär ökning behövs inte den framtagna sektionen utan ett längre intervall kan 
användas.  

...då kan jag ta bort allt emellan liggande slask eftersom det är onödig 
information 

 (Mättekniker C) 

Med andra ord upplevde de att arbetet är svårare och mer tidskrävande än vad som är 
rimligt för att ta fram den data som de behöver från modellen. Entreprenörerna hävdar 
att om de bara skulle få tillgång till det underlag, väglinje och sektioner som den 
projekterande konsultfirman hade när de skapade modellerna så skulle det hjälpa deras 
arbete. 

De parametrarna som de har använt för att skapa de här modellerna har 
inte vi, så då får vi läsa in väglinjen igen och försöka chansa och prova 
oss fram om vi har hittat rätt.  

(Mättekniker C) 

Enligt Trafikverket så kan entreprenör begära att få ta del av detta, men entreprenörerna 
verkade inte vara medvetna om det under intervjuerna. Modellerna innehåller olika 
objekttyper som är olika lämpliga beroende på vad de ska användas till. Under intervjun 
med Projektör A berättade denne att när de skapade modellerna så hade de tillgång till 
linjer, ytor och volymer, men att de inte var beställda och därmed inte förberedda för 
leverans. Det fanns endast tillgängligt för internt bruk. Projektör A ansåg att modellen 
innehöll en hel del förvrängningar och att det hade varit bättre att leverera brytlinjer för 
maskinstyrning. 

Informationen finns där men tänk dig alla brytpunkter som man slänger in 
i en låda och skakar om lite. Det är vad de (entreprenörerna, reds. anm.) 
har fått. Så beroende på vad de ska göra så är den här modellen lite mer 
eller mindre lämpad.  

(Projektör A) 

Sammanfattningsvis innebär det att entreprenören försöker återskapa den data som 
projekteringen haft från början, men som inte levererats. När Projektör A skulle hjälpa 
en entreprenör under produktionen visste projektören vad som fanns tillgängligt. Det 
medförde att rätt dokument kunde krävas från Trafikverket i en inofficiell leverans 
innehållande linjer som behövts för att ta fram data till maskinstyrning. Den 
informationen var inte giltig enligt kontrakt och användes på egen risk, men visade sig 
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hjälpa entreprenören. Några av entreprenörerna känner varandra från tidigare projekt 
och tar hjälp av varandra för på bästa sätt ta ut den data som de behöver. De jobbar även 
med programvaruutvecklaren för att automatiskt kunna ta fram sektioner.  

Det framgick att tunnellinjen som levererades var uppbyggd av radier samtidigt som 
tunneln är kantig, vilket innebar att de inte följer varandra i varje punkt och skapar 
problem för programmen som ska detektera förändringar i tunneln.  

[...] inget sidomått är det andra likt. Så programmet tror att det händer 
jättemycket hela tiden så programmet skapar tusentals tvärsektioner eller 
normalsektioner som man sen då ska försöka sitta och sålla i. Det gjorde 
ju saken varken bättre eller sämre.  

(Mättekniker C) 

7.2 Hål i modeller 

Under flertalet intervjuer med entreprenör kom det fram att det var problematiskt att ta 
fram mängder ur modellerna eftersom de inte var täta. Modellen levererades enligt 
beställning, som ytor uppdelade i fyra olika lager: tak, väggar, botten och grav. 
Mättekniker C visade under intervjun att takelementet och väggelementet i modellen 
inte sitter ihop, utan det kan skilja upp till fyra millimeter. Mätteknikern menade att det 
inte var speciellt mycket, men det räckte för att programmet skulle märka det. Samtidigt 
visade Trafikverkets BIM-specialist oss en modell som projekterats av en entreprenör 
som även den inte var hel. 

Under den öppna diskussionen mellan entreprenörerna framkom att det hade varit 
fördelaktigt om projektören tagit en sektion och svept den till nästa förändring istället 
för att svepa taket, väggarna och botten för sig. Enligt rapporten om 
“Kvalitetsundersökningen av bergmodell, Bergtunnlar Skärholmen” av Dabiri (2016) 
hade Trafikverket inte för avsikt att skapa en sluten modell med anledningen till att det 
är lättare att implementera justeringar utan att ändra i hela modellen. Rapporten 
beskriver att det därmed skapas en millimeter mellanrum i anslutningarna mellan 
exempelvis vägg- och takelement, vilket leder till att modellen inte är tät. Det bildades 
enligt rapporten även mellanrum vid anslutning av två tunnelrör, exempelvis mellan 
huvudtunnel och tvärtunnel. Det gjordes aldrig någon liknande undersökning för 
tunnlarna i norr, där tunneln projekterats med en annan programvara. Det medförde inte 
samma problem med tvärtunnlarna, men istället fanns glapp mellan de olika lagren i 
modellen.  

Modellen är inte riktigt ihopklippt, botten och väggen sitter inte ihop. Det 
skiljer lite. Det gör att det blir en massa förändringar som det inte är. Då 
blir det nya sektioner.   

(Mättekniker B) 
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Det framkom även under den öppna diskussionen att det uppstår problem när de ska 
mängda från modellerna. När Mättekniker E, som har tidigare erfarenhet av 
projektering, försökte stänga modellen för att få ett slutet objekt så stängde programmet 
alla hål som fanns i modellen. Det resulterade i att programmet exempelvis stänger 
modellen från höger till vänster anfang (se figur 20, tvärgående linje). Enligt 
Entreprenörerna så arbetar de tillsammans med mjukvaruutvecklare för att bättre kunna 
hantera förändringar i modellen, som kommer förenkla arbetet i framtiden. 

 

Figur 20. Felaktig stängning av modellen (Mättekniker E) 

Istället för att få en korrekt volym så skapas en modell som blir omöjlig att mängda 
efter, med linjer som korsar modellen istället för att sluta de hål som finns. Mättekniker 
E reflekterade över om det verkligen var tänkt att vara entreprenörens jobb att sitta och 
laga de trasiga modellerna och önskade att Trafikverket hade gjort en annan beställning 
från början, exempelvis beställa en separat volymmodell. 

Man skulle kunna ge oss en volymmodell till exempel. Där allting är en 
solid. Då finns det inget som jag behöver stänga utan då vet jag precis att 
den klipper ut en volym som är klar. Lätt!  

(Mättekniker E) 

Projektör C menade att under resans gång så har inte programmen varit 100% 
kompatibla, vilket kan leda till att det bildas små hål. Den tidigare projekteringsledaren 
på Trafikverket menade att det inte alltid var ett fel som syntes när man visualiserar 
modellen, utan att det rent matematiskt var ett element som saknades i modellen. Även 
Trafikverkets byggledare mät och mängs, som kontrollerar entreprenörernas mängder, 
höll med om att det blir en del handpåläggning när modellerna inte sitter ihop. Det beror 
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på att programvaran har problem att hantera hål i modellen och hänger sig. Att 
programvaran stängs ner medför att det är svårt att veta var i modellen som hålet finns. 
Genom att gå tillbaka till de fungerande delarna av modellen kan uteslutningsmetoden 
leda fram till var hålen är och därmed undvikas. Den tidigare projekteringsledaren 
berättade att det kan lösas genom att ställa krav på att det inte ska finnas hål i modellen 
av matematisk definition. Projekteringsledaren menade på att man måste sätta många 
fler kvalitetsmässiga krav. 

Det har många andra industrier gjort, till exempel tillverkningsindustrin. 
När man tillverkar propellrar har de krav eftersom de skickar de här 
modellerna till maskiner. Men vi är inte vana att jobba på det sättet i 
byggbranschen. Vi måste bli bättre på det. De finns vissa krav på det, men 
det har inte riktigt fungerat i granskningen.  

(Trafikverkets projekteringsledare) 

Enligt Mättekniker A hade modellen antagligen sett annorlunda ut om man tagit hänsyn 
till det som en borrigg och totalstation vill ha. Mättekniker E ansåg även att det krävs att 
de som projekterar bör ha kunskap om hur en tunnel byggs i praktiken för att skapa 
något produktionsanpassat, men att så oftast inte är fallet. Mättekniker E, som tidigare 
varit projektör, menade att det är lätt att nonchalera konsekvenser som ett litet felaktigt 
streck medför och att ingen kommer märka det.  

Det gäller att ha koll på vad man ska göra, hur produkten ska se ut och 
hur man ska komma dit.  

(Mättekniker E) 

Projektör A förklarade att entreprenören oftast tänker i produktionstekniska termer, 
samtidigt som projektören snarare tenderar till att tänka på strukturella tillvägagångssätt 
så som lagerkodsbeskrivning. 

7.3 Problem med dator och programvara 

Under intervjuerna kom det fram att entreprenörerna hade utmaningar att öppna 
modellen och att det uppstod fel eftersom de använde olika program. Mättekniker C 
hade gått igenom RFA (Redogörelse För Anläggningsmodell) och funnit att den 
projekterande konsulten använt omkring 15-20 program för att skapa modellerna. När 
sedan entreprenören ska använda ytterligare programvaror för att bygga tunneln så 
menade Mättekniker E att det finns stor risk för potentiella fel eftersom man riskerar att 
tappa information på vägen när de tvingas exportera och importera data. Även 
Mättekniker B höll med om att det krävs en del arbete för att få dem att fungera 
tillsammans. 

Alla program är jättebra men fungerar halvbra ihop och måste “vändas 
upp och ner på” för att fungera tillsammans.  
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(Mättekniker B) 

Under den öppna diskussionen mellan entreprenörerna berättade en entreprenörs 
ekonomichef att de med hjälp av Trafikverkets BIM-specialist hade försökt öppna 
modellen i programmet Civil 3D, som är en av Autodesks programvaror, och med hjälp 
av tillägg och “datakraft från NASA” för att nästan lyckas öppna modellen. Under 
flertalet av våra intervjuer med entreprenörerna har vi fått sitta och vänta i minuter på 
att modellerna ska öppnas varje gång de tänkt visa något.     

Tar jättelång tid att öppna. Jag tror att de har gjort något riktigt konstigt 
med modellerna för en modell som är 60 GB stor ska inte ta så lång tid att 
öppna.  

(Mättekniker C) 

Mättekniker D menade att ur ett utsättningsperspektiv hade det kunnat vara bra att 
använda modellerna ute i fält, men att filerna är för stora för att kunna göra det och 
systemen kraschar. Entreprenörerna menade att modellen var för stora för att hanteras 
online. Det medför också en osäkerhet ifall revidering skulle ske under tiden 
entreprenör arbetar med den redan hämtade filen. Entreprenörerna menade att de 
program som de använder just nu är anpassade efter år av erfarenhet och nu helt 
plötsligt har man bytt leveranssätt från beställaren och tekniken (programvara) har inte 
hängt med.   

Det är första gången, så det är klart att allting inte hängt med, men det är 
ju inte så enkelt att man ska ta en modell och stoppa in den i en maskin 
och tro att det ska fungera.  

(Mättekniker C) 

De olika programmen behandlar olika objekt på olika sätt vilket gör att för att det krävs 
en plug-in programvara till AutoCAD, en så kallad object enabler, för att korrekt se och 
förändra objekt som skapats med varianter av AutoCAD. Även Mättekniker C 
kommenterade att han blir tvingad till att använda vissa programvarors tilläggsprogram 
för att lyckas öppna modellen. Entreprenören ansåg att det inte längre är så 
verktygsneutralt som Trafikverket lovat. 

Den (modellen, reds. anm.) går inte att öppna i AutoCAD om man inte 
laddar ner ett tillägg från AutoDesk. Så jag vet inte hur neutral den är.  

(Mättekniker C) 

Enligt den tidigare Projektören A stod det ursprungligen i IT-handledningen att det inte 
skulle behövas en object enabler eftersom det skulle vara verktygsneutralt, men för att 
kunna lösa vissa CAD-tekniska problem fick projektörerna ändå godkänt att använda 
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det. Nu när projektören försökte hjälpa entreprenörerna stöter han på problem eftersom 
det inte alltid finns fungerande object enabler till alla programvaror.  

Där dök jag på ett problem och vet fortfarande inte hur jag ska lösa det 
för jag hittade en object enabler som funkade för AutoCAD. Här har jag 
en programvara där jag kan sektionera men jag har ingen object enabler 
som funkar. Hur ska jag då kunna dela den informationen till 
entreprenören.  

(Projektören A) 

7.4 Omständlig detaljering 

Entreprenörerna upplevde det största problemet i huvudtunnlarna som bergbotten i den 
teoretiska bergkonturen. Mättekniker D gick till och med så långt som att antyda att 
modellerna inte är fackmannamässigt ritade eftersom att det är praktiskt omöjligt att 
bygga eftergenom att använda dagens borra/spräng-tekniken. Mättekniker E höll till viss 
del med och menade att byggbarheten i modellerna är bristfällig.  

Hela botten är ju ett virrvarr av VA-gravar och grejer. 

(Mättekniker E) 

Även den tidigare Projektören A lyfte att VA-gravar var anpassade kors och tvärs vilket 
gjorde att ett snitt av tunneln inte sa entreprenören särskilt mycket eftersom snittet såg 
annorlunda ut en meter längre fram i tunneln. Mättekniker D berättade under en intervju 
att det är mycket mer förändringar i den här modellen än vad det vanligtvis är i en 
tunnel och menade att nu när Trafikverket inte har ritningar längre så har de möjligheten 
att rita in än fler detaljer.  

Det värsta är inte att det är modeller utan att de har ritat in så mycket 
förändringar. Så mycket förändringar skulle bli en hel bibba med papper.  

(Mättekniker D) 

Mättekniker C instämde i att botten hela tiden förändras. Det uppstår problem eftersom 
att det inte är möjligt att spränga berget på det sättet. Entreprenörerna borrar normalt 
cirka fem meter i tunnelriktning (beroende på hur vibrationskänsligt området är) och 
tvingas då borra plant i botten, samtidigt som modellen förändrar sig betydligt oftare. 
Det leder till att entreprenören får ta bort för mycket berg som de ändå inte får betalt för. 
Mättekniker E menade att det ligger i bergsprängningens natur att borra utanför den 
teoretiska bergkonturen, men att det här fallet är extremt. 

En sak som står i AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning, reds. 
anm.) är att du inte får ha intrång, berg som sticker innanför teoretisk 
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bergkontur. I tak och vägg är det bara jobbigt, men i botten är det 
skitjobbigt.  

(Mättekniker E) 

I figur 21 har Mättekniker D tagit fram en borrplan med fem stycken förändringar som 
sker på en nio meters sträcka. Den yttre konturen spränger entreprenören efter och de 
inre konturerna, de många olika linjerna i botten, är förändringen av botten i modellen. 
Mättekniker E berättade att det absolut sista en entreprenör gör är att korta av salvorna, 
den enda gången det görs frivilligt är när det uppstår problem med vibrationer. 

Figur 21. Borrplan med förändringar (Mättekniker D). 

Entreprenörerna tyckte att projekteringen lyssnat för mycket på enskilda teknikområden 
som exempelvis VA. De hade fått uppfattningen på teknikövergripande möten att vissa 
teknikområden inte riktigt vet hur man i produktionen bygger tunnel. Under intervjun 
med Trafikverkets mätchef kom det fram att designchefen från Citybanan hade 
rekomendationer om att Trafikverket i E4FS skulle se till att inte ha så mycket 
tvärsektionsändringar utan istället tänka mer på produktionen. Det var dock många 
intressenter som hade åsikter kring detta och det slutade med att Trafikverket bestämde 
sig för att optimera berguttaget av bland annat ekonomiska skäl. Dock ansåg 
entreprenörerna att en generaliserad botten hade varit en fördel för Trafikverket. Det 
hade fungerat bra i tidigare projekt, bland annat Norra länken som hade en väldigt enkel 
VA-grav som fick väldigt mycket kritik i början, men som visade sig vara lyckad.    

Man gjorde en VA som lutade kan man säga. Man hade en djupdel i 
mitten och en lutande flackare del och en lutande brant del och i det här 
området så fick du då plats med det du skulle.  

(Mättekniker E) 
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Det innebar att berguttaget blev större, men enligt entreprenörerna gäller att tänka lite 
längre då det blir i slutändan billigare eftersom det blir lättare att ta ut volymen och tid 
är pengar. 

7.5 Kommunikation mellan de olika aktörerna 

Under intervjuerna uppdagades att entreprenörerna var osäkra på vad som gäller vid 
tveksamheter i produktionen. Mättekniker C visade en skillnad mellan modellerna för 
teoretisk bergkontur och VA. Mättekniker C hade själv försökt att ta reda på vad som 
gällde mellan de olika modellerna för berg, VA och ritningar/beskrivningar. Dock 
cirkelrefererade dokument till varandra med olika krav/beskrivningar. Mättekniker C 
menade att det varken är svårare att bygga på det ena eller andra sättet, det är bara en 
fråga om vad som gäller. 

...det är liksom otydligt vad som är rätt, då blir det svårt helt plötsligt. Vi 
har inte fått något riktigt svar av Trafikverket, men jag tror vi ska använda 
modellen, men jag vet inte riktigt.  

(Mättekniker C) 

Något som även lyftes fram under intervjuerna var att responstiden från Trafikverket 
ansågs vara lång för de större entreprenaderna. Mättekniker C hade fått vänta på ett 
beslut i över två månader och då fortfarande inte fått någon respons på hur de bör gå 
tillväga med ärendet. Mättekniker E berättade att det var svårt att driva igenom 
ändringar eftersom saker bollas fram och tillbaka i underrättelsesystemet, UR. 
Entreprenören upplevde att Trafikverket gör allt för att försöka hålla kostnaderna nere 
istället för att hjälpa entreprenören. 

Nej det här är en evig strid och det kan vara lite tröttsamt ibland.  

(Mättekniker E) 

Mättekniker E förstod att det inte var möjligt att göra en perfekt projektering, men att 
det är viktigt att den projekterande konsultfirman har en organisation som gör det 
möjligt att snabbt svara på frågor. Entreprenörna har inte tid att stanna upp 
produktionen och det leder till att de tvingas fatta beslut utan att ha tillräckligt med 
underlag. Tillskillnad från de större entreprenaderna så har Mättekniker B ofta 
direktkontakt med Trafikverkets byggledare som sitter ute hos dem vissa dagar, vilket 
enligt entreprenören gör det möjligt att snabbt diskutera fram lösningar vid 
tveksamheter. Mättekniker B berättade att de stött på motstridigheter i modellen. De 
fick sågspår i koordinater för ett område i tunneln som är känsligt för sprängning, vilket 
gör att man tvingas såga i berget. Dock följde koordinaterna inte modellen, vilket 
medförde en osäkerhet över vad som gäller. 
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Båda gäller, men då löser vi det. Vi pratar med byggledarna på 
Trafikverket. Det är inga konstigheter. Här gäller inte modellen, men nej 
okej, alla vet att det ändå görs.  

(Mättekniker B) 

Mättekniker D menade att det var lättare förut att göra ändringar i ritning genom att bara 
stryka över det som var fel. Idag laddar entreprenören ner modellen för att arbeta med 
den på sin dator vilket gör att det är svårt att veta när revidering sker. Under den öppna 
diskussionen med entreprenörerna framkom ett önskemål att modellfilen skulle upphöra 
efter revidering av modellen.  

Kommunikativa tveksamheter uppstod även när revidering skedde per mail, i vilket 
entreprenören ombads skjuta lite större än vad modellen visade. Mättekniker D tyckte 
även att det var underligt att instruktionen inte specificerade från och till vilken specifik 
sektion, utan endast vid nästa skärm, vilket gör det svårt att kontrollera och spåra senare 
i projektet.  

 […] inför nästkommande salva skall utrymme för förstärkning vara 400 
mm, förbultning utförs på samma sätt som tidigare salva, 3 meters salva 
med pilot och efterföljande stross skall utföras […]  

(Mail från trafikverkets samordnande byggledare) 

Problemet är dock tvåsidigt, då beställare påpekade att även entreprenörerna använder 
sig av mail när de bör använda sig av de befintliga kommunikationsvägarna. Under 
intervjuerna med entreprenörerna frågade dem ofta vad Trafikverket egentligen tycker 
om modellerna. Entreprenörerna på de större entreprenaderna upplevde att Trafikverket 
inte förstod vilka utmaningar de står inför. Mättekniker A menade att de förde en 
diskussion i början med Trafikverket, men fick som svar att ‘detta är vad som beställts 
från den projekterande konsultfirman och det som entreprenören lagt bud på’. 
Mättekniker E tyckte att det var tråkigt att hela tiden verka negativ och önskade att 
Trafikverket hade velat vara med i utvecklingen framåt istället för att säga till 
entreprenörerna att de ska lösa det själva. Samtidigt så menade BIM-samordnare på 
Trafikverket att det inte var möjligt för Trafikverket att hjälpa entreprenörerna med allt 
de vill. Projektören A upplevde att entreprenörerna är lite väl snabba med att uttrycka 
sitt missnöje och måste istället bli bättre på att hitta rätt metodik och kräva rätt saker.  

 [...] vi får inte direktiv, vi är en utförandeentreprenad, saker ska bara 
ramla ner i knäet på oss. […] Men så funkar det inte nu.  

(Mättekniker E) 
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8. Resultat av workshop om ett framtida 
tunnelbyggande 

Följande kapitel kommer att beskriva utfallet av workshoptillfällena som syftade till att 
aktörerna i E4FS skulle diskutera modellivscykeln. I workshopen belystes problematik 
och vilka åtgärder som kan förbättra användandet av modeller.  

8.1 Observatören 

Workshoptillfällena inleddes med att anta observatörens perspektiv. För att understryka 
observatörens roll så fick deltagarna försöka se projektet med fokus på modeller från två 
studenters perspektiv. Byggledarna tog ett större perspektiv än övriga fyra grupper. 
Digital projekthanterings två grupper antog en mer översiktlig roll som avsåg mer BIM-
relaterade reflektioner än övriga grupper. Entreprenörerna var mer inne på ett 
leveransorienterat perspektiv och reflekterade över vad som levererats och hur 
observatören ser att det används. Reflektionernas nyansering av observatören speglar 
gruppernas bakgrund väl, även om alla aktörer hanterar modeller på ett eller annat vis. 

De olika grupperna hade en någorlunda likadan bild över hur man ser på projektet och 
modellerna från ett utifrånperspektiv. Alla de deltagande grupperna var eniga om att 
observatören får se en visuell presentation av modeller som medför en positiv bild. De 
menade att det uppdagas för observatören en problematisk situation efter inte en allt för 
lång tid. Det framkom problem med vad som har beställts, kunskapsnivå och innehåll i 
modellerna. Alla grupper reflekterade på något sätt över problematik i informationen i 
modellerna. Däremot var Digital projekthantering inne på kunskapsrelaterade problem 
och upphandling, byggledarna menade på problem med beställningen och 
entreprenörerna fokuserade snarare på problem med att produktionsanpassa modellerna.  

8.2 Drömmaren 

Efter observatören antog deltagarna drömmarens perspektiv. I den rollen fanns inga fel 
eller hinder, vilket visade sig vara viktigt att poängtera då många resonerade kring 
eventuella åtgärder direkt. Grupperna uppfattade drömmarens perspektiv något olika i 
och med att instruktionerna inte specificerade hur utvecklad teknologin skulle vara. Med 
Disney-metoden finns inget rätt eller fel med tidsaspekten, man undersöker snarare 
vilket håll utvecklingen drar mot. Vår uppfattning av resultatet var att entreprenörerna 
och byggledarna var mer produktionsfokuserade, medan Digital projekthantering 
möjligtvis svävat ut mest i sina idéer. Samtidigt berörde de olika grupperna liknande 
områden. Perspektivet medförde två huvudspår som deltagarna trodde och hoppas på i 
framtiden. Det första spåret handlade om kompatibiliteten av teknik. Det andra spåret 
berörde informationsflödet. Digital projekthantering drömde om en projekterad 
automatiserad tunnel utifrån parametrar, medan byggledare önskade sig 
standardmodeller, full kompatibilitet mellan programvaror och ingen nödvändig 
handpåläggning. Entreprenörerna var även dem inne på standardformat för modellerna.  
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8.3 Realisten 

Drömmaren följdes av realisten. I detta perspektiv valdes ett genomförbart förslag ut 
från drömmaren och deltagarna diskuterade vad som krävs för att idéen ska bli 
verklighet. Av de fem förslagen som ansågs vara realiserbara berörde tre av grupperna 
utformningen av modeller (Byggledare, Digital projekthantering gr. 1 och Entreprenör 
gr. 2). De två övriga grupperna (Digital projekthantering gr. 2 och Entreprenör gr. 1) tog 
fram förslag där modellerna var en del av något mer utvecklat system så som en 
helautomatiserad maskinpark och Augmented Reality.   

Hur ska då utformningen av modeller förbättras? Ett första steg på vägen tyckte 
entreprenörerna var att begränsa antalet sektioner, vilket skulle leda till färre 
förändringar i bergkonturen. Byggledarna menade att standardmodeller borde kunna 
användas om 10-15 år. Både byggledare och Digital projekthantering menade att beslut 
behöver tas, helst från en “högre” instans än de som hanterar modellerna. Enligt 
byggledarna måste Trafikverket lära av tidigare jobb och ha en fungerande 
erfarenhetsåterföring. Sedan bör man utveckla 3D efter en modell och ett tänk. Däremot 
var entreprenörer inne på att ta fram flera ”standardmodeller” som levereras beroende 
på syfte. Då kan modellerna optimeras för utsättning, visualisering, tidsplanering. 
Entreprenören menade att kostnaden skulle omfördelas från entreprenör till projektör, 
men att den totala kostanden kunde sänkas. Entreprenör menade även att projektör och 
användare av modell bör ha samma bakgrund/kompetens för förståelse.  

8.4 Kritikern 

Avslutningsvis antogs perspektivet kritikern och deltagarna skulle kritiskt granska det 
förslag som gruppen hade kommit fram till i föregående steg. Däremot spillde 
diskussionen lätt över i den allmänna problematiken som finns idag i flera av grupperna.  

Oavsett vilken förändring eller utveckling som föreslogs fanns det både större och 
mindre hinder på vägen. Byggledarna lyfte att tidsåtgången för vissa arbetsuppgifter 
med modell är längre än för ritningar, exempelvis vid revidering. Enligt byggledare 
krävs ett beslut från Trafikverket om en standard för modeller fler referensprojekt. De 
menade att det kommer att ta tid och inte finnas färdiga referensprojekt förrän E4FS, 
Ostlänken och Östlig förbindelse är färdiga. De menade även att en standard är svår att 
implementera på grund av att berg är ett levande och oförutsägbart material, där varje 
ny bergvägg är unik och måste behandlas på ett unikt sätt. Avslutningsvis är E4FS en 
del av en konservativ bransch som inte vill ta risker, då det är dyrt att göra fel på grund 
av att de är svåra att ändra jämfört med t.ex. IT där fel kan åtgärdas eller raderas. Digital 
projekthanteringen var inne på samma spår och kommenterade rädslan för ny teknik 
som “varför effektivisera, det går ju så bra idag?”. Gemensamma åsikter för alla grupper 
var att de ansåg att ett stort hinder för utvecklingen är att kunskapsnivån är för låg för 
att hantera modeller. Byggledarna lyfte att de spenderar för lite tid med modellerna och 
att det fanns en viss oro över det framtida arbetet med modellerna.   
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9. Analys 
I detta kapitel presenterar vi vår analys av den insamlade empirin. Analysen utgår från 
examensarbetets teorikapitel som tar avstamp i implementeringen av ett nytt system, för 
att sedan övergå till ett MTO- och MDI-perspektiv. Avslutningsvis analyserar vi 
projektet med avseende på informationshantering. 

9.1 Implementation av ett nytt system - BIM 

Entreprenörerna är beroende av modellerna i sitt dagliga arbete för att driva produktion 
av tunneln. De påverkas av hur modellerna är uppbyggda genom att anpassa sitt 
arbetssätt efter deras utformning.  Vi har även lyft att deras utmaningar är ett resultat av 
ett större komplext system. Det kan därför enligt teorin förstås som ett sociotekniskt 
system. 

Genom att införa ett nytt system ges det enligt Jones & Smith (2004) möjlighet att 
förbättra effektivitet, produktivitet, kvalitet, säkerhet, arbetsförhållande och lönsamhet. 
Det kan jämföras med Trafikverkets effektmål om lägre kostnader, bättre projektering, 
ökad goodwill och säkrare kalkylering. Detta har använts som incitament till 
implementeringen av BIM. Regeringen var även positivt inställda till införandet av BIM 
i Stora Projekt eftersom det var ett steg i rätt riktning mot en digitaliserad 
anläggningsbransch. Men att regeringens politiska motiv skulle grunda sig i teorin låter 
vi vara osagt. Leonard & Kraus (1985) menar att ju högre upp i organisationen ett beslut 
tas, desto större är chansen att genomförandet blir lyckat. Vi tolkar därför 
regeringsbeslutet tillsammans med Trafikverkets GD-beslut som något positivt för 
implementeringen. Dock finns det motsägelser i teorin rörande implementering av ny 
teknik, som menar att även om ett beslut ska fattas högt upp i organisationen så måste 
tekniken ligga nära slutanvändarnas behov. Enligt Leonard & Kraus (1985) krävs det att 
beslutet baseras på användarna och deras uppgifter. Även om tekniken ska vara 
användbar och anpassad efter användarna, menar Hjelm Lindholm (2011) att 
organisationen kommer att avvisa personer som anser att tekniken ligger för långt ifrån 
dem. Vi har i det här arbetet visat att det fanns aktörsberoende åsikter om vad som bör 
gälla för införandet av BIM. Den här paradoxen lyfter lite av komplexiteten att införa ett 
nytt system.  

Projektörerna som deltog i det här arbetet berättade att under projekteringen 
uppdaterades beställningen från Trafikverket upprepade gånger. Det kan förklaras med 
Hägerfors & Brattgårds (1993) teori att förändringsarbete tar tid och är svåra att 
förutsäga. Under workshoptillfällena kom det fram att deltagarne inte märkt av någon 
erfarenhetsåterföring under projektets gång. Trafikverket behöver ett fungerande system 
som fångar upp erfarenheter från projekterande konsult, entreprenör och internt för att 
sedan applicera det på kommande projekt. I intervjuerna har flertalet respondenter visat 
på erfarenheter som hade kunnat vara nyttiga att ta hänsyn till inför genomförandet av 
E4FS. Det är speciellt viktigt att lära från ett pilotprojekt som E4FS, då man enligt 
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Jones & Smith (2004) har som störst möjlighet att förbättra effektivitet, produktivitet 
och kvalitet vid införandet av ett nytt system.  

Upphandlingen av tunnelentreprenad skedde genom offentlig upphandling i vilken 
entreprenörerna som lade anbud hade prissatt förfrågningsunderlaget med hjälp av 
tidigare vedertagna prissättningsmetoder enligt Ekonomichefen hos entreprenör. Det 
lade grunden för att entreprenörerna idag anser att de sitter i en dålig sits ekonomiskt på 
grund av ett felbedömt anbud. Det kan förklaras av Hjelm Lindholm (2011) att det krävs 
organisatoriska förändringar för att skapa goda förutsättningar vid implementering av 
ny teknik. Vi kan konstatera att upphandling enligt lägsta pris inte är det mest lämpade 
tillvägagångssättet vid branschförändrande projekt ifall inte de nya förutsättningarna är 
tydliga för anbudsgivaren. Enligt Jones & Smith (2004) spelar mänskliga och 
organisatoriska faktorer en viktig roll i förändringsprocessen, därför är det viktigt för 
Trafikverket att få entreprenörerna att förstå att man inte kan blunda för nya 
förutsättningar. Vi anser även att ansvaret också ligger på entreprenören att prissätta ett 
anbud korrekt, till exempel genom att använda sig av produktionskunskap vid 
upphandling av ett projekt som inte är jämförbart med tidigare.  

Entreprenörerna uttryckte sitt missnöje med att tekniken inte utvecklats på ett sätt som 
gör den kompatibel med deras verksamhet. Det hade varit enklare om modellerna 
byggts upp med hjälp av sektioner istället för väggar, tak, golv och grav som svepts ut 
separat. Å andra sidan var Trafikverkets tanke att entreprenören själv skulle medverka i 
utvecklingen i branschen genom att utveckla arbetssätt, normer och strategier för den 
nya tekniken. Vi konstatera att systemet delvis är i disharmoni (Karltun, 2007) då 
människor i systemet har olika uppfattningar. Det verkade inte som entreprenörerna 
hade insett detta i ett tidigt skede, utan såg sig själva endast som utförare av 
produktionen. Den splittrade synen kan ses enligt Karltun (2007) som en bidragande 
faktor till obalans i systemet. Det har medfört en sorts ‘vi mot dem’ känsla. Däremot är 
ofta sanningen varken svart eller vit, utan ligger enligt Rollenhagen (1995) någonstans 
mitt emellan vilket kräver lyhördhet och respekt mellan parterna.  

Under intervjuerna framkom att metodiken inför projektet var så pass ny att 
Trafikverket inte visste exakt vad de skulle beställa. Entreprenören lyfte att det under 
det stadiet behövts mer kunskap om produktionen för att därmed kunnat göra en bättre 
beställning och vissa problem kunnat projekterats bort. Även projektörer upplevde att 
Trafikverket saknade delar i sin beställning, till exempel staklinjer, vilket resulterade i 
återkommande tilläggsbeställningar i projekteringen. Hjelm Lidholms teori (2011) säger 
att det är svårt att förutsäga framtida resultat och därför kan det även vara svårt att veta 
exakt vad som krävs i början. Trafikverket hade gynnats av att stanna upp och tänka ut 
vad man behöver i de olika skedena redan innan den första beställningen. I vår studie 
kan den osäkra metodiken förklara att Trafikverket inte fullt ut lyckats implementera 
BIM i projektet på grund av att de hade för låg mognad av BIM. Vi tolkar det som att 
eftersom Trafikverket inte hade avsatt tillräckligt med tid innan beställning av projektet 
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fanns risken att BIM-kurvan förskjutits mer åt den traditionella designprocessen, se den 
prickade linjen i figur 22. 

      
Figur 22. BIM-kurvan med tolkning av designprocessen vid låg mognad (egen grafisk 

korrigering av Lineal, 2014). 

9.2 E4FS ur ett MTO-perspektiv  

Enligt Karltun (2007) är MTO-interaktionen avgörande i ett förändringsarbete. 
Förändringen i den här fallstudien handlar om införandet av BIM inom 
anläggningsbranschen genom att bland annat använda modeller som 
kontraktshandlingar i pilotprojektet E4FS. Ur ett MTO-perspektiv så antar det 
mänskliga delsystemet (M) aktörernas uppfattningar, det tekniska systemet (T) betraktas 
som modellen över E4FS tunnelentreprenader och det organisatoriska systemet (O) 
utgör själva projektet E4FS. 

9.2.1 Projektet E4FS som organisation 

Projektet E4FS har vi tolkat som organisationen vilken antar den centrala knutpunkten. 
Det organisatoriska systemet innefattar enligt Rollenhagen (1995) relationen mellan de 
olika delsystemen, befattningsbeskrivningar, ansvarsområden, informationsvägar, 
målsättningar etc.   

Trafikverkets metodik för BIM skulle utvecklas och mogna under projektets gång 
(Lewén, 2017), men modellen som kontraktshandling skulle numer sätta 
förutsättningarna för entreprenörernas arbete. Det innebar att modellen utgjorde en 
betydande del av Trafikverkets leverans till entreprenör.  
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Entreprenörerna och även intervjuade respondenter från Trafikverket upplevde att det 
hade varit till fördel att börja med ett mindre projekt som pilotprojekt och framtida 
referens. Genom att använda ett mindre projekt skulle inte konsekvenserna bli lika stora 
och ett mindre antal personer skulle behöva vara inblandade, vilket enligt ISO 9241 kan 
vara till fördel så länge teamet har multidisciplinära kunskaper. Det är därmed inte sagt 
att det hade löst problemet eftersom den här studien även har påvisat att omfattningen 
av projektet kan utveckla användningen av modellerna. Även om de innovativa 
möjligheterna inte är lika stora i ett mindre projekt så skulle ett mindre projekt kunna 
förtydliga vilka krav Trafikverket ska ställa på modellerna.  

Informationen i modellerna går inte direkt från levererad modell till produktion utan 
modellerna tolkas av entreprenörerna när de skapar sina egna modeller. Det är 
entreprenörens tolkning av modellen som tillslut skapar ett underlag att bygga efter. I 
det här skedet så är entreprenören ansvarig för materialet, men samtidigt en möjlig källa 
till feltolkning. Därför hade det varit önskvärt med en obruten informationskedja vilket 
kan tolkas enligt Xu et al. (2014) att det är viktigt att effektivt kunna dela information 
mellan aktörerna i de olika skedena för att förbättra projektresultatet. Det 
organisatoriska systemet belyser enligt MTO-perspektivet att informationsvägar och 
ansvarsområden är viktiga funktioner inom delsystemet. 

I projektet E4FS så består systemet framför allt av tre tydligt urskiljbara teoretiska 
ansvarsområden: beställare, projektör och entreprenör. Beställarsidan i ett tidigt skede 
bestod av strateger och projekteringsledare, som initialt påverkade hur modellen skulle 
utformas. De hade som uppgift att ta reda på vad modellen skulle innehålla. Senare, i 
produktionsskedet av projektet, bestod beställarsidan av BIM-samordnare och 
byggledare som hanterade modellen i syfte att följa upp entreprenörernas arbete. För 
entreprenören var ansvariga anbudsgivare de första att hantera modellen i ett tidigt 
skede, medan de som hanterar dem under produktion till största del var mängd- och 
mättekniker. Den projekterande konsultfirman skapade system- och bygghandlingar 
med hjälp av modellen. Detta gjordes primärt i projektets projekteringsskede, men en 
del projektörer arbetade som konsulter åt entreprenör och/eller beställare även under 
produktionen.  

I studien framkom det att anställda inom Trafikverket i produktionsskedet och 
entreprenörer har liknande uppfattningar om vilka utmaningar det finns i användningen 
av modellerna i produktionsskedet. Till exempel upplevde byggledare liknande 
svårigheter som entreprenörerna, med att ta ut information ur modellerna. Skillnaden 
var att Trafikverket har BIM-samordnare som kan stötta dem med hjälp. Personerna 
som hade varit med i ett tidigt skede och projektering hade svårt att sympatisera med de 
byggnadstekniska problemen. Projektörer och strateger menar att tekniken inte är ett 
problem, utan att det är entreprenören som måste lära sig hantera modellen. 
Entreprenören menade snarare att projektören inte förstår sig på den operativa 
verkligheten genom att till exempel göra modellens botten detaljerad. Att de olika 
grupperna har svårt att kommunicera mellan varandra trots goda intentioner kan 
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förklaras med hjälp av Karltuns (2007) teori, vilket kan tolkas som att aktörernas olika 
bakgrund medför brist på förståelse för den motsatta parten. Därför är det viktigt med 
gränsöverskridande kunskaper hos aktörerna. 

9.2.2 Inställning och kunskap påverkar det mänskliga systemet i E4FS 

Under intervjuerna framkom att många av entreprenörerna hade en relativt negativ 
inställning till modellerna. Flera av dem uttryckte att de gärna arbetade med modeller, 
men att just de här modellerna var speciellt svårarbetade. Även under 
workshoptillfällen, när grupperna skulle anta ett kritiskt perspektiv, lyftes att det 
generellt fanns en viss tveksamhet till modeller i anläggningsbranschen. Samtidigt som 
entreprenörerna trodde på att modeller var den oundvikliga framtiden, så lyftes en 
osäkerhet fram om det verkligen var en fungerande metod när en tunnel ska byggas. 
Trots att Trafikverkets effektmål innefattade goodwill i branschen och att det var 
allmänt känt att oviljan fanns där, saknades konkreta förslag för hur attityden skulle 
bemötas. Negativa attityder mot ny teknik påverkar enligt MTO-perspektivet det sociala 
systemet negativt, vilket leder till att systemeffektiviteten minskar i 
förändringsprocessen. Enligt Rollenhagens (1995) teori har det visat sig att delaktighet 
motiverar användaren, därför är det önskvärt att låta entreprenörerna vara delaktiga i 
framtagningen av modellerna. Det skulle kräva att projektör och entreprenör upphandlas 
samtidigt.   

Ett annat hinder som lyftes under workshoptillfällena var att det saknades kunskap att 
hantera modellerna hos både Trafikverkets byggledare och bland entreprenörer. Några 
av byggledarna lyfte att de spenderar för lite tid med modellerna och att det de hade en 
viss oro över det framtida arbetet med modellerna. Samtidigt som entreprenörerna 
berättade att de provade sig fram för att hitta den mest lämpliga metoden för att ta fram 
de data som de behövde. Fortsättningsvis menade entreprenörerna att det är nytt och 
ingen vet hur det ska utföras. De lyfte även att de som projekterar inte har tillräckligt 
med kunskap om den praktiska produktionen, vilket leder till problem under det skedet. 
För att uppnå en lyckad utveckling av ett nytt system är det av stor vikt att det 
mänskliga systemet fungerar. Skulle tekniken vara för komplicerad, menar Rollenhagen 
(1995) att det finns risk för att människorna i systemet agerar primitivt, vilket i sin tur 
hindrar utvecklingen av den nya tekniken. Det är därför viktig för Trafikverket att ta 
hänsyn till alla skeden som berörs av förändringsprocessen och fundera över hur man 
kan stödja de som inte har tillräckligt hög kompetens inom områden som normalt ligger 
utanför deras expertområde, likt ordspråket “Ingen kedja är starkare än sin svagaste 
länk”. Leonard-Barton & Kraus (1985) menar att det är viktigt att lösningen ligger nära 
slutanvändarens behov därför är det önskvärt att modellerna till en början innehåller den 
information som redan används för att bygga tunnel. Vi skulle föreslå att exempelvis 
införa klassiska måttsatta 2D-sektioner vilka är korrekt placerade i modellerna. 
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9.2.3 Modellen som teknik 

Genom vårt arbete har vi förstått att de olika aktörerna har olika syn på vilken 
information modellerna borde innehålla. Till att börja med så speglar entreprenörernas 
åsikter de normer som Rollenhagen (1995) menar gällde vid införandet av den nya 
tekniken, vilket i det här fallet utgjordes av modellen som kontraktshandling. Dessa 
normer grundar sig i en traditionell bransch och sitter djupt rotade i programvaror och 
maskiner som bildar tekniska system. Det har lagt grunden för det traditionella 
arbetssättet att bygga tunnel, vilket kan tolkas som det tekniska perspektivet. Därmed 
innebar det att entreprenörernas syn på modellen var att de skulle innehålla den 
information som deras system vanligtvis använder (se figur 23), vilket är information 
om sektioner, referenslinje och volymer som lättillgängliga data för maskinstyrning och 
mängdning. Det vill säga motsvarande information som pappersritningar fast i 3D 
format 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Trafikverket såg i sin tur modellen som en möjlighet till utveckling och valde bort delar 
i en traditionell beställning, som senare entreprenören önskade, för att gynna och 
uppmuntra till innovation. Trafikverkets syn på modellen kan därmed förklaras av 
Rollenhagens (1995) teori som den mer samhällsvetenskapliga. Den fokuserade på 
visualisering och planering för att undvika fel och på så sätt undvika de kostnaderna i 
produktionsskedet som BIM-kurvan beskriver. För Trafikverket innebar modellen 
mycket mer än endast ett produktionshjälpmedel (se figur 24). Det var ett steg mot 
något nytt och outforskat och omfattades av allt från kravställningar till 
relationshandlingar. Fokus låg mer på utveckling än att anpassa modellen efter den 
teknik och system som redan existerade. Även om modellen också syftade till att 
användas i produktion, var det primära målet att det skulle vara möjligt, inte på vilket 
sätt det skulle utföras. Därmed delade inte Trafikverkets syn på modellerna de redan 
existerande normerna inom anläggningsbranschen.  

Figur 23. Entreprenörernas syn på tekniken. 
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Projektörens syn på modellen antar istället ett mer mjukvarutekniskt perspektiv (se figur 
25). Projektören hade likt entreprenören därmed ett mer tekniskt perspektiv på 
modellen. Samtidigt som de inte var bundna, på samma sätt som entreprenören, till de 
traditionella normer som redan existerande i anläggningsbranschen. De fick istället 
utveckla ett nytt sätt att bygga upp modellen runt de befintliga systemen. Projektörens 
modeller innehöll även mer än den beställning som Trafikverket hade beställt. 
Framförallt verktyg som gjorde det möjligt att ta fram olika data och förenklade 
hanteringen av modellerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24. Trafikverkets syn på tekniken. 

 

Figur 25. Projektörens syn på tekniken. 
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Genom att analysera dessa aktörers syn på modellen så framgår det att den inte är helt 
homogen utan skiljer sig emellan dem. I figur 26 så visas de olika aktörernas syn 
tillsammans på vad tekniken ska innehålla. De går delvis i varandra, men täcker även 
områden som de andra aktörerna inte tänkt på eller är i behov av. I visualiseringssyfte 
har vi valt att visa endast ett fåtal områden inom de olika aktörernas bilder av modellen. 
De områden där ringarna ligger utanför varandra symboliserar de olika aktörernas 
perspektiv och behov, vilket enligt Rollenhagens (1995) teori leder till att konflikter 
bildas mellan de olika perspektiven. Det skulle därför vara önskvärt att de olika 
aktörernas syn på vad modellerna bör innehålla vara mer överensstämmande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

För att förstå de andras perspektiv så menar Rollenhagen (1995) att det är viktigt att ta 
reda på vilka normer och standarder som gällde vid systemets tillkomst. Innan 
Trafikverket startar fler anläggningsprojekt med tunnelproduktion så är det viktigt att ta 
reda på vilka utmaning det här projektet stötte på. Erfarenhetsåterföring är viktigt att 
genomföra, men måste också se till att tillämpas i framtida projekt.  

Figur 26. Tekniken med entreprenörernas, projektörens och 
beställarens olika syn. 
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9.2.4 Interaktionerna i projektet ur ett MTO-perspektiv 

Enligt Olsson (1999) så innebär förändring och utveckling i ett delsystem att de andra 
delsystemen också påverkas. Problemen som uppkommer i ett förändringsprojekt beror 
ofta på en kombination av svagheter i de olika delsystemen. Det är därmed intressant att 
undersöka interaktionen mellan MTO-delsystemen. 

Den första interaktionen som Rollenhagen (1995) beskriver är Människa-Teknik. Från 
intervjuerna med entreprenörerna så framkom att de upplevde ett problem med att 
modellerna inte längre var utformade på det sättet som de vanligtvis arbetar, med hjälp 
av sektioner och staklinje. I kombination med att studien har visat att modellerna 
innehåller en del fel, gör att gränssnittet upplevdes som problematisk för entreprenören. 
Förhoppningsvis försvinner dessa problem under projektets gång, vilket gör att 
entreprenörerna kan fokusera på att utveckla metodiken för att hantera modellerna. Fox 
(1995) lyfter incitament att optimera både det tekniska och sociala systemet för att 
åstadkomma en effektiv organisationsdesign. 

Den andra interaktionen är mellan Människa-Organisation som handlar om att den 
administrativa utformningen i en organisation ska vara överskådlig, enhetlig och 
strukturerad. Entreprenörerna upplevde att de var tvungna att fatta beslut vid 
osäkerheter kring produktionen utan återkoppling från Trafikverket. Samtidigt ansåg 
entreprenören som hade en byggledare från Trafikverket på plats att problemen var 
mindre besvärliga att handskas med.  

På grund av projektets explorativa natur genom att vara ett pilotprojekt så dyker det upp 
problem som tidigare inte uppstått och som kan komma att påverka hela projektet. Det 
kan krävas att beslut fattas högt upp i organisationen, vilket leder till att det tar tid och 
därmed kan organisationen upplevas som trög av entreprenör. Rollenhagens (1995) teori 
om konflikter mellan personer ”ute” i produktion och ”inne” kan förklara upplevelsen. 
Det är då viktigt med respekt och lyhördhet mellan aktörerna för att förbättra relationen. 
Enligt MTO-perspektivet ska en gemensam verksamhetsutveckling eftersträvas. E4FS 
projekterades ett antal år innan produktionen påbörjades, vilket gav lite utrymme för 
entreprenörerna att påverka. 

Den tredje interaktionen behandlar Organisation-Teknik och beskriver det system som 
ska förhindra och fånga upp mänskliga fel. Modellens enkla struktur har däremot skapat 
utmaningar i interaktionen mellan organisation och teknik. Vi har i det här arbetet visat 
att den enkla strukturen i beställningen tvingar entreprenören till handpåläggning som 
medför tolkning av den levererade modellen i produktionsskedet. I det avseendet har 
organisationen misslyckats med tillförlitlighet och snarare lägger grund för mänskliga 
fel som i förlängningen kan leda till fel och olyckor i produktionen. Det är därför av stor 
vikt att Trafikverket arbetar med att utveckla modeller som entreprenörer inte behöver 
tolka information från. Ett exempel kan vara att lägga in lätttolkade brytlinjer och 
volymobjekt.  
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9.3 Modellerna ur ett MDI-perspektiv 

I den här delen av kapitlet analyserar vi modellen ur ett MDI-perspektiv genom att 
undersöka utvecklingsprocessen av modellerna och hur den borde gå till för att bli så 
användbara som möjligt för användaren, entreprenören. Med hjälp av ISO:s 9241 
ramverk för hur designprocessen ska gå till dras slutsatser till förbättringar. 

9.3.1 Utvecklingen av modellerna genom användarcentrerad 
systemutveckling 

Vi kan börja med att lyfta problematiken att Trafikverket inte direkt kan undersöka 
entreprenörerna eftersom de är statliga och inte får samarbeta med specifika 
entreprenörer. Vi ser det som ett av de största problemen när en användarcentrerad 
design ska tas fram av Trafikverket.  

Förståelse för entreprenörernas uppgifter och omgivning 
Det första steget för att utveckla en lyckad användarcentrerad design är enligt ISO 9241 
att förstå användaren, dess uppgifter och omgivning. Vi tolkar ISO teorin genom att 
undersöka på vilket sätt Trafikverket försökte förstå entreprenörerna, hur de bygger 
tunnel och vilka verktyg de använder.  

Det första problemet som Trafikverket hade var att de inte visste vilka entreprenörer 
som skulle tilldelas och vilka program och system de använde, när de projekterade 
modellen. Vi tolkar därmed deras neutrala format på modellen som ett försök till att ta 
fram en design som möter alla potentiella entreprenörers behov. Dock menar 
entreprenörerna att modellerna inte är gjorda med förståelse för produktion av tunneln 
på grund av den höga detaljeringsgraden av VA-gravar och triangulerade ytor. 

Involvera entreprenörer i design- och utvecklingsprocessen 
Nästa steg i användarcentrerad designutveckling är att involvera användarna i 
utvecklingsprocessen. Med utgångspunkt i att användarna inte involveras i den mån 
som dem själva anser att de borde och önskat, inhämtas inte tillräcklig värdefull 
kunskap för design- och utvecklingsprocessen.  

För att involvera användarna skapade Trafikverket ett Test-Förfrågningsunderlag, Test-
FU, som innehöll exempelmodeller, som vilken entreprenör som helst kunde ladda ner 
och använda. Test-FU:t resulterade i en något begränsad återkoppling men en generellt 
positiv inställning till skillnad från entreprenörerna i studien som snarare hade motsatt 
inställning. Trafikverket involverade även en extern utredare för att undersöka hur väl 
modellerna var produktionsanpassade, t.ex. genom utsättningsgranskning. 

Genom att involvera användarna får man enligt ISO 9241 en värdefull kunskap om 
användarsammanhanget. Vi tolkar det därmed som att eftersom Trafikverket endast 
testade en liten del av modellen så fick de endast en liten del av kunskapen om 
användarsammanhanget. Det lyftes även av Projektör A som menade att problemet som 
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uppstod var att endast en relativt liten sträcka undersöktes, vilket medförde att man var 
omedveten om omfattningen av handpåläggning som krävdes för att produktionsanpassa 
längre sträckor. 

Ur ett förbättrat användarperspektiv skulle Trafikverket kunna ta hjälp av en neutral part 
för att ställa frågor och få svar. Enligt BIM-specialist B är ett bra exempel BIM 
Alliance, som är en ideell förening som jobbar mot ett bättre samhällsbyggande med 
BIM. Alternativt att Trafikverket skulle försöka utföra en bredare granskning genom att 
testa en längre sträcka och fler modeller, så som bergmodellen. 

Användarcentrerad utvärdering driver och förfinar 
När väl en designlösning har producerats är nästa steg enligt ISO 9241 att utvärdera 
designen mot behovet och det är där vi är idag.  ISO 9241 menar att återkoppling från 
användare är den mest värdefulla informationskällan. Utvärderingen minskar risken för 
att inte möta användarens och organisationens behov.  

Eftersom vi under studien gång har förstått att entreprenörerna upplever att Trafikverket 
inte lyssnar till deras problem så finns det anledning för oss att tro att Trafikverket inte 
har tillräckligt med återkoppling. ISO 9241 förklarar att den användarcentrerade 
utvärderingen driver och förfinar systemdesignen. Därför anser vi att genom att ta 
tillvara på de värdefulla erfarenheterna i det här branschutvecklande projektet kan andra 
implementeringen av andra BIM-projekt gå än smidigare.  

En iterativ process 
ISO 9241 menar att ifall inte en design uppfyller användarnas behov bör tidigare steg 
upprepas för att uppnå systemutveckling. Eftersom modellerna skapades i 
projekteringsskedet innebär det att designprocessen inte kan upprepas på det sätt som 
ISO 9241 beskriver. ISO 9241 menar till att det inledningsvis är omöjligt att specificera 
exakt i detalj interaktionen. Eftersom entreprenörerna har beskrivit utmaningar med att 
använda modellen så tolkar vi det som att det är möjligt att Trafikverket inledningsvis 
inte täckt alla aspekter som entreprenören behövde. Det är därför ingen som gjort direkt 
fel utan det är ett ofrånkomligt systemfel. Vi anser därför att Trafikverket skulle behöva 
se över hur de i framtiden kan arbeta på ett mer iterativt sätt i utvecklingsprocessen av 
modelldesignen. En möjlig förbättring är att entreprenör och projektör får arbeta 
närmare varandra.  

9.3.2 Ställa tydliga krav beroende på teknikområde 

Under studien har beställare menat att man inte vill låsa övriga aktörer för att bidra till 
utveckling och innovation. Det kan ses som att Trafikverket har ställt funktionella krav, 
som enligt MDI-perspektivet sällan specificeras i form av en given kravställning. Det 
ställde dock till problem för projektörer som fick fråga Trafikverket vad som gällde för 
toleranskrav, detaljnivåer och filformat. Projektörer menade även att man bör utforma 
kravställningen efter vad varje teknikområde ska leverera, vilket hade kunnat 
undersökts med hjälp av ett referensprojekt. 
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Istället har det formulerats icke funktionella krav enligt Eriksson (2007) som ska ge en 
kvalitativ syn på systemet och påverkar användarnas uppfattning av systemet 
användbarhet. Eriksson (2007) menar att dessa krav oftast finns på systemövergripande 
nivå. Ett exempel kan vara de krav som sattes upp i det inledande skedet av 
Trafikverkets Projekteringsledare. Det framkom under intervjuerna att en del krav var 
svåra att förstå och därmed svåra att följa. Preece et. al (2016) menar att kraven ska 
specificera vad en produkt ska åstadkomma och bygger på förståelsen av användarna. 
Vi tror att problematiken ligger här eftersom användarna av modellerna i E4FS är så 
otroligt skilda: från visualisering, installation, produktion av tunnel till driften av 
tunneln. Det kan därför varit svårt att sätta tydliga krav i början vilket i slutändan 
resulterar liknar karikatyrbilden i figur 18. Därför kan Trafikverket fundera över vad 
som de olika teknikområden egentligen behöver och ställa tydligare krav på vad 
modellerna egentligen ska innehålla. 

9.3.3 Entreprenörernas användarupplevelse 

I och med att studien syftar till att undersöka entreprenörernas och deras hantering av 
modeller så kommer användbarheten i modellerna att bedömas utifrån entreprenörernas 
mål med modellerna. Det vill säga att effektivisera produktionen av tunnelbyggande. 

Hardenborg och Sandblad (2008) menar att ändamålsenlighet innebär att målen är 
möjliga att uppnå. Vi anser att ur ett ändamålsenligt perspektiv så uppfyller modellen 
tillviss del målet med tanke på att informationen finns där för att bygga en tunnel det 
vill säga målen är möjliga att uppnå. Dock så upplevde entreprenörerna att det var en 
utmaning att göra det. Eftersom entreprenören inte direkt kunde använda modellen till 
det ändamål de önskade, det vill säga driva maskiner och instrument med. Utan att de 
istället själva var tvungna att skapa en ny modell som var ändamålsenlig. Därför anser 
vi att modellen inte helt kan tolkas som ändamålsenlig. 

Betraktar vi situationen från ett perspektiv med fokus på effektivitet så var det ingen av 
de entreprenörerna i de större entreprenaderna som ansåg att de med rimlig ansträngning 
kunde driva produktion av tunneln med hjälp av modellen, det vill säga det Hardenborg 
och Sandblad (2008) menar med att nå sina mål effektivt. Entreprenörerna menade även 
att produktionsanpassningen tar längre tid nu med modeller, än tidigare med 
pappersritningar. Entreprenörerna berättade att de inte hann utföra sina vanliga 
arbetsuppgifter utan var tvungen att endast arbeta med att hitta den information som 
behövdes för att hålla produktionen igång. På den mindre entreprenaden verkade 
produktionsanpassningen inte upplevas lika problematisk, men det kan bero på att de 
levererade modellerna kompletterades med ritningar till entreprenören.  

Slutligen så leder det fram till den tredje grundstenen i Hardenborg och Sandblands 
(2008) användbarhetsbegreppet, tillfredsställelse, vilket blir ett resultat från hur väl de 
två första punkterna uppfylls. I vår undersökning så framkom att entreprenörerna inte 
var tillfreds med funktionerna i modellerna som levererats till dem. Det ansåg till och 
med att de funktioner som de behövde saknades.  
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Vi vill därmed lyfta att för att åstadkomma goodwill och utveckling i branschen så är 
det viktigt för Trafikverket att försöka uppfylla dessa punkter och ta entreprenörernas 
åsikter på allvar och inte vifta bort dem med att säga “de måste lära sig”. Deras åsikter 
är intressanta för Trafikverket om de vill uppnå sina effektmål. Ett alternativ för att 
lyckas uppnå ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse kan vara att ha någon 
sorts produktionsförberedande steg, i vilket lager eller modeller läggs till som innehåller 
exempelvis volymobjekt, brytlinjer och måttsatta 2D sektioner.  

9.4 Modellerna ur ett informationsflödesperspektiv 

BIM är tänkt att användas för att eliminera fel och effektivisera byggnadsprocessen, 
men att kvantifiera ett informationssystem - BIM - är problematiskt enligt Jung och Joo 
(2010). Ett möjligt sätt är att undersöka användningen av informationssystemet. 
Utveckling av användningen måste ske kumulativt enligt Taylor & Bernstein (2009). 
Enligt teorin är det initiala argumentet att visualisera informationssystemet för 
användaren, vilket workshoptillfällena visade genom att beskriva visualiseringen som 
det tydligaste man ser i ett utifrånperspektiv. I E4FS görs detta i presentationssyfte, men 
också för att undersöka krockar och fel.  

Vidare kan BIM användas till analys i form av simulering eller felsökning, vilket kräver 
en viss erfarenhet. I och med att E4FS är ett pilotprojekt kan erfarenheten anses vara 
låg, även om kunskap finns i projektet och analysfunktioner är under utveckling. 
Avslutningsvis ska BIM kunna integreras genom hela processen. T.ex. tillgodose 
leverantörer med maskinkompatibla instruktioner. Det finns inte i E4FS, men är det som 
efterfrågas mest av entreprenörer. 

9.4.1 Informationshantering genom ett standardiserat format 

Under studien har enstaka projektörer och entreprenörer ifrågasatt valet av att använda 
BIM i tunnelproduktion, samtidigt som de tror att det är den oundvikliga framtiden. De 
skilda åsikterna kan förklaras av att värdet av BIM beror på momentana tillgången och 
efterfrågan, enligt Hoeber och Anselm (2016) teori om informationshantering. För 
användarna av modellerna i produktion, entreprenörerna, är både tillgången och 
efterfrågan bristande. De efterfrågar inte modeller som kräver handpåläggning som de 
inte kan hantera effektivare än traditionella pappersritningar. Tillgången beror på vad 
som beställs och levereras, vilket medfört att entreprenörerna får anpassa sig efter vad 
Trafikverket har beställt. Så fort tillgången av produktionsanpassade modeller ökar, 
alternativt att entreprenör effektiviserar arbetet med den nuvarande tillgången av 
modeller, så kommer även efterfrågan öka.  

En fungerande modellivscykel kräver enligt Xu el al. (2014) ett samarbete mellan olika 
intressenter i olika skeden. I och med att tunnelentreprenaderna är 
utförandeentreprenader har projektör och entreprenör jobbat separat med beställaren 
som gemensam nämnare. Det har medfört att projekteringen saknade information om 
till exempel sektionsförändringar, vilket i sin tur leder till en ineffektiv 
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produktionsanpassning för entreprenör. För att motverka informationstapp mellan 
skedena föreslås ett gränsöverskridande samarbete ur ett 
informationshanteringsperspektiv. Samarbetet behöver inledas i ett så tidigt skede som 
möjligt, vilket skulle innebära att entreprenörer upphandlades parallellt med projektörer.  

För att effektivt dela information mellan skeden och aktörer bör, enligt Xu et al. (2014), 
livscykeln standardiseras med öppna utbytesstandarder. Workshopen visade att 
lösningen i framtiden på de utmaningar som fanns skulle i likhet med teorin lösas med 
en utbytesstandard, exempelvis IFC. Det vill säga ett format som är neutralt och är 
kompatibelt med alla olika system. Enligt Trafikverkets BIM-specialist finns idag inget 
bra fungerande utbytesformat, men det är under utveckling. 

För att främja informationsutbytet över hela modellivscykeln bör man enligt 
tillvägagångssättet COINS komplettera objektorienterad data med dokumentorienterad 
information under utvecklingsprocessen för att underlätta övergången. Detta har gjorts 
för en mindre entreprenad, genom att leverera även ritningar separat som komplement 
till modellen. Det har däremot inte genomförts för någon av bergtunnelentreprenaderna. 
I den öppna diskussionen efterfrågade entreprenör separata modeller för olika 
användningsområden, till exempel att mängda efter. Det innebär att modellen inte 
tillgodoser entreprenörens behov alternativt att informationen inte kan hanteras av dem.  

9.4.2 En utformningsstandard för tunnel  

Standardisering skapar funktionalitet, men enligt Gröntes teori (2009) är det svårt att sia 
om det möjliggör eller begränsar utveckling. Van de Kaa et al. (2014) menar att för att 
en plattform ska bli dominant måste den vara flexibel, överlägsen och kompatibel med 
all annan teknik.  

Trafikverket har valt att i E4FS inriktningen inte låsa varken projektör eller entreprenör 
vid ett format. Det har framkommit under intervjuerna att initiativtagare ansåg att 
sektioner av tunneln inte längre skulle användas, samtidigt som entreprenörerna menade 
att det är det sättet de bygger tunnel på med borra/spräng-tekniken. Studiens tre 
workshops påvisade att aktörerna efterfrågar utformning av standardisering, på samma 
sätt som det finns för exempelvis väg med geometriska krav. Ett förslag som framfördes 
var en önskan om standardisering av ett begränsat antal sektionstyper, för att undvika en 
teoretisk bergkontur som konstant förändras. 

Processen att införa en standard är enligt Kiel (2002) en semi-öppen process med ett 
begränsat antal utvecklande aktörer, men ett större antal aktörer som använder och följer 
standarden. Likt implementeringen av BIM skulle Trafikverket behöva delta, om inte 
leda, en standardiseringsprocess av formatet. Vilket kan förklaras som att Trafikverket 
kommer att behöva hjälp av branschens aktörer för att utveckla ett standardformat.  
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10. Rekommendationer 
I det här kapitlet presenteras rekommendationer till Trafikverket inför framtida arbete 
med E4FS samt kommande anläggningsprojekt med tunnelentreprenad. 
Rekommendationerna baseras på analysen av det insamlade empiriska materialet och 
stöds av examensarbetets teoriavsnitt. Rekommendationerna grundar sig i de 
utmaningar som lyfts fram under intervjuer med projektörer, beställare och 
entreprenörer i E4FS.  

Det kan vara minder invecklat att införa ny teknik men att implementera tekniken i ett 
system tar tid och är komplicerad. Dessa rekommendationer handlar inte om hur man 
ska införa BIM och modeller utan snarare om att förstå att det krävs organisatoriska 
förändringar för att helheten ska fungera, vilket kan förenkla införandet av BIM. 
Rekommendationerna riktar sig framförallt till beslutsfattare på Trafikverkets eftersom 
de måste förstå komplexiteten av införandet och att ta beslut baserade på den 
förståelsen.  

Förtydligande av krav 
För att Trafikverket ska kunna ställa rätt krav vid beställning rekommenderar vi att 
Trafikverket genomför ett mindre pilotprojekt som kan agera referensprojekt till 
framtida beställningar. Aktörerna upplevde avsaknad och tveksamheter i krav under 
både projektering och produktion, vilket medförde tilläggsbeställningar i projekteringen 
och en osäkerhet under produktionen. Ett färdigt referensprojekt skulle leda till en 
förståelse för vad användaren vill ha per teknikområde. Ett mindre projekt skulle även 
medföra att revidering av eventuella fel eller otydligheter skulle vara mindre 
omfattande. Då hade en precisare beställning kunnat gjorts av innehållet i modellerna 
vid ett branschförändrande projekt som E4FS. 

Involvera användarna i utvecklingsprocessen 
För att modellerna ska bli mer produktionsanpassade är vår rekommendation till 
Trafikverket att i större utsträckning involvera entreprenörernas mät- och 
mängdtekniker i utvecklingsprocessen. Entreprenörerna lyfte att modellerna inte var 
projekterade med förståelse för användarsammanhanget, det vill säga tunnelproduktion 
med hjälp av borra/spräng-tekniken. De upplevde modellerna som svåra att bygga efter 
på grund av detaljerade VA-gravar och uppbyggnad av triangulära ytor. Genom att 
involvera användarna i utvecklingsprocessen kan värdefull kunskap inhämtas om 
användarsammanhanget och därmed skapa en designlösning som möter användarnas 
behov.  

Forskning har även visat att delaktighet motiverar användaren, genom att involvera 
entreprenören i utvecklingen av modeller kan även deras inställning mot det nya 
arbetssättet förbättras. 
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Upphandla så att anbudsgivare förstår vad som krävs 
För att tydliggöra vad som krävs av en entreprenör i och med användandet av BIM och 
modeller i E4FS rekommenderar vi att Trafikverket använder sig av en omformulerad 
prekvalificering vid upphandling av entreprenader. Studien har visat att entreprenörerna 
inte varit helt införstådda i vad BIM och modeller skulle innebära vid anbudsskedet. Det 
har lett till att entreprenörerna inte har kunnat erbjuda tillräckligt med resurser för 
verksamhetsutveckling, vilket Trafikverket hade varit i behov av vid implementering av 
BIM i anläggningsbranschen. Prekvalificering har använts i två av E4FS 
tunnelentreprenader, men entreprenörerna måste inse vikten av den vid ett anbud. 
Implementering av ny teknik kan kräva organisationsförändringar och ett förtydligande 
av detta kan leda till en mer genomtänkt fördelning av resurser av anbudsgivaren. 

Bättre tillämpning av erfarenhetsåterföring 
Vi rekommenderar att Trafikverket ska tillämpa en noggrannare erfarenhetsåterföring, 
med avseende på modeller, under och mellan projekt för att ta tillvara på åsikter och 
utmaningar. Flertalet av studiens respondenter menade att de inte har märkt av någon 
erfarenhetsåterföring i E4FS.  

För att implementeringen av den nya tekniken ska tas emot och optimeras måste man 
bedriva en användarcentrerad utvärdering. Det är det viktigt att nyttja erfarenhet från 
alla aktörer i projektet, framförallt eftersom E4FS är ett pilotprojekt. 
Erfarenhetsåterföringen bör med fördel bedrivas under kontraktstiden samt kan vara 
gränsöverskridande mellan aktörer för att skapa multidisciplinära erfarenheter.   

Öka förståelsen mellan parterna 
För att förbättra systemeffektiviteten i förändringsprocessen rekommenderar vi 
lyhördhet och respekt mellan aktörerna och för deras upplevda problem och utmaningar. 
Det är viktigt ha i åtanke att aktörernas syn på modeller och deras användningsområden 
skiljer sig åt beroende på om aktören sitter “ute” på arbetsplatsen eller “inne” med 
administrativa uppgifter. Studien påvisade delade meningar mellan aktörer vilket 
påverkar de sociala interaktionerna negativt. Sanningen är varken svart eller vit, utan 
ligger oftast däremellan. Därför är det av stor vikt att man gemensamt arbetar mot att 
konstruktivt lösa problem för att undvika en ensidig lösning som främjar endera parten. 
Förslagsvis kan Trafikverket arbeta närmare entreprenör genom att projektledare och 
byggledare finns mer tillgängliga ute i produktion. Genom ett närmare arbete kan 
förståelsen för varandras problem öka och större acceptans erhållas. 

Komplettera med användarcentrerad information för produktion 
Vår rekommendation till Trafikverket är att modellerna innehåller, alternativt 
kompletteras med den information som entreprenörerna vanligtvis använder i 
produktion under övergångsfasen till den nya tekniken. Det vill säga måttsatta 2D-
sektioner, volymobjekt, och lättolkade brytlinjer. Både Trafikverkare och entreprenörer 
har framfört att de inte är bekväma eller har kunskap att använda modellerna som de 
önskar. Vid införande av ny teknik är det viktigt att den inte ligger för långt ifrån 
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slutanvändarens behov, är tekniken för komplicerad försöker användarna undvika den 
vilket hindrar utvecklingen. Genom att komplettera modellerna med den information 
som vanligtvis används leder det till ökad tillförlitlighet och minskad risk för 
feltolkningar av modellen. Samtidigt är det viktigt att internt utveckla kunskapen om 
modeller hos både Trafikverket och hos entreprenör eftersom studier har visat att 
personer som motsätter sig tekniken kommer att avvisas och inte tekniken i sig.  

Införa ett standardformat 
För att undvika låg kompatibilitet rekommenderar vi att Trafikverket beslutar om ett 
standardformat. Formaten som användes i E4FS upplevdes inte verktygsneutrala av 
entreprenörerna. Kompatibiliteten är låg och objekt kräver tilläggsprogram för vissa 
programvaror. Det leder till en risk för att information tolkas och används felaktigt. Ett 
standardformat gör att entreprenörerna kan undvika tolkningar och omfattande 
handpåläggning, som idag är nödvändig, och leder till att modellerna blir mer 
ändamålsenliga.   

Arbeta fram en utformningsstandard 
Vår rekommendation till Trafikverket är att man standardiserar hur utformningen av 
tunnel ska gå till för att undvika att beställning, projektering och produktion går isär. I 
studien har det visat sig att en delad bild över hur detta ska gå till. Respondenter från 
tidigt skede menade att sektioner var förlegat, medan entreprenörerna är i behov av 
sektioner för att driva sina maskiner. Skulle man standardisera utformningen av 
modellen med exempelvis geometriska krav riskerar inte Trafikverket att ge fördel åt 
enskilda aktörer. Däremot kräver detta en branschgemensam insats med ett antal aktörer 
som utvecklar detta och att en större del använder och följer standarden. 

Sammanfattning av rekommendationer  
I tabell 6 visas en kort sammanfattning av de rekommendationer som presenterats i det 
här kapitlet. Syftet är att ge en snabb överblick över vilka rekommendationer vi har 
kommit fram till.  

 Tabell 6. Sammanfattning av rekommendationer. 

Rekommendation Varför? 

Förtydligande av krav  För att Trafikverket ska göra en korrekt beställning. Att 
använda ett referensprojekt leder till en precisare 
beställning som ger upphov till mindre 
tilläggsbeställningar och minskad osäkerhet. 

Involvera användarna i 
utvecklingsprocessen 

För att modellerna ska bli mer produktionsanpassade och 
därmed öka byggbarheten av dem. 
Förbättra attityden hos entreprenören mot modellen.  

Upphandla så att 
anbudsgivare förstår vad 

För att undvika att entreprenören underskattar 
förändringsprocessen. Implementeringen av en ny teknik 
förutsätter verksamhetsförändring och -utveckling, vilket 



 80 
 

som krävs är viktigt att ta hänsyn till redan vid anbudsskedet. 

Bättre tillämpning av 
erfarenhetsåterföring 

För att driva utvecklingen av ny teknik behövs 
utvärdering från projektets aktörer. Erfarenhetsåterföring 
bör användas till detta.   

Öka förståelsen mellan 
parterna 

För att förändringsprocessen ska vara effektiv bör man 
vara medvetenhet om varandras utmaningar för att 
undvika en ensidig lösning på problemet.  

Komplettera med 
användbar information 
för produktion 

För att öka acceptansen för den nya tekniken och därmed 
underlätta övergångsfasen.  

Införa ett standardformat Standardformat minskar risken för att information tolkas 
och används felaktigt. 

Arbeta fram en 
utformningsstandard 

För att skapa en gemensam syn på hur tunnelmodeller ska 
utformas och byggas efter.  
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11. Slutsats 
Den första frågeställningen handlade om på vilket sätt Trafikverket såg på hur 
modellerna var tänkta att användas. Trafikverkets syfte med modellerna var att öka 
effektiviteten och produktiviteten i den konservativa bransch som anläggningsbranschen 
har stämplats som. Förändringen skulle göras genom att införa BIM i Sveriges största 
infrastrukturprojekt, E4FS. Genom att använda modeller som kontraktshandling skulle 
branschen tvingas att släppa pappersritningar och påbörja digitaliseringen. Trafikverkets 
mål med att införa BIM är att undvika oförväntade kostnader i produktionsskedet 
genom att upptäcka fel i projekteringen. Samtidigt som det gjorde det möjligt för 
Trafikverket att optimera berguttaget. Fokus lades på visualisering och undvika krockar 
i modellerna, men det var viktigt att modellerna skulle vara möjliga att bygga efter och 
fungera som ett underlag till produktion. Detta föranleds av ett komplicerat samarbete 
med branschen, eftersom Trafikverket är statliga och inte kan ge enskilda entreprenörer 
fördelar vid upphandling. Det innebar att de valde bort att lägga in delar i modellen som 
traditionellt använts i branschen, såsom sektioner. Tanken var att entreprenörer själva 
skulle använda sin expertis inom produktion för att hitta den information de behövde ur 
modellerna som skulle uppmuntra till nytänkande och innovation. 

Den andra frågeställningen gällde vilka utmaningar som uppstått för entreprenörerna i 
och med användningen av modeller i produktion. För att besvara den används en 
underfråga som avsåg hur entreprenörerna använder sig av modellerna och hur de 
önskar använda dem. Entreprenörerna som tog emot modellen är mät- och 
mängdtekniker. Deras ansvar var att ta fram mängder, sätta ut och skapa borrplaner till 
borriggar, totalstation och annan produktionsutrustning från modellerna. 
Entreprenörerna menade att en av utmaningarna som uppstått med de nya modellerna 
var den omfattande handpåläggningen de tvingades göra. Entreprenörerna menade att 
modellerna som levererades innehöll information som de genom handpåläggning 
behövde produktionsanpassa innan användning. De satt därför och ritade av modellerna 
i sina egna programvaror för att skapa en egen modell som var mer ändamålsenlig. Det 
har alltid krävts en viss handpåläggning vid utförandeentreprenad, men enligt 
entreprenör är handpåläggningen mer omfattande nu än tidigare. Utmaningar de stötte 
på var att deras arbete till stor del gick ut på att hitta var förändringar av sektioner i 
modellen sker. Det skapade effektivitetsproblem och irritation hos entreprenören, 
samtidigt som de innebar att en tolkningsdimension lades till på informationen i 
modellerna. 

Fortsättningsvis lyfte entreprenörerna även utmaningar med sättet modellerna var 
uppbyggda på medförde en otät modell med små hål som var rent matematiska och inte 
syntes, men programvaran detekterade dem vilket ledde till fel. Det medförde problem 
att ta fram volymer ur modellen med program som kraschade eller inte skapade solida 
objekt. Det största problemet som entreprenören upplevde var att använda borra/spräng-
cykeln för att realisera alla förändringar i botten, som var ett led i optimeringen av 
bergvolym. De menade att de som hade skapat modellen inte tänkt på den praktiska 
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tunnelproduktionen. De önskade att använda modeller var mer produktionsanpassade 
och ur vilka de lätt kunde ta ut den information som de vanligtvis använder i 
produktion.  

Den sista frågeställningen behandlar hur Trafikverket utifrån våra resultat kan förbättra 
användbarheten av modellerna i produktion. För att förbättra användbarheten av 
bergmodellerna i produktion har vi tagit fram rekommendationer till Trafikverket hur de 
ska hantera dessa utmaningar. Dessa rekommendationer grundar sig i teori om 
Människa, Teknik och Organisationsteori, Människa-Dator-Interaktion med 
användbarhetsfokus samt informationshantering. Trafikverket rekommenderas att öka 
involvering av entreprenören i projekteringsskedet så att modeller blir mer 
produktionsanpassade, vilket samtidigt skulle förbättra inställningen till tekniken. I en 
förändringsprocess är det nödvändigt att informationen inte ligger för långt ifrån 
användarna, därför behövs information i form av volymobjekt, brytlinjer, måttsatta 2D 
sektioner och tunnelförändringar. Fortsättningsvis bör Trafikverket öka 
erfarenhetsåterföringen i E4FS genom att fånga in utmaningar och problem som de 
närmast produktion upplever och sedan se till att ta hänsyn till dem i nästa projekt. 
Trafikverket rekommenderas även att arbeta närmare produktion för att öka förståelsen 
och acceptansen för varandras problem.  

Studien har visat att aktörerna har olika syn på hur modellerna ska utformas och vilken 
information de ska innehålla, vilket beror på de olika personernas bakgrund och avsikt 
med modellen. Samtidigt är E4FS ett pilotprojekt, vilket har gjort det svårt för 
Trafikverket att förutsäga hur entreprenörernas hantering, mottagande och användande 
av modeller skulle bli. Det är viktigt för branschen att se teknikens fördelar för att en 
etablering av BIM ska lyckas. Om Trafikverket jobbar mot att lösa de 
användbarhetsproblem och attityder som uppstått hos entreprenören, kan det vara ett 
steg för att effektivisera implementeringen av BIM i anläggningsbranschen.  

  



 83 
 

12. Avslutande reflektioner 
I det här avslutande kapitlet beskrivs hur examensarbetet har bidragit till 
kunskapsutvecklingen. Även inom vilka områden som det vore intressant att fördjupa 
sig inom i framtida forskning. 

12.1 Arbetets bidrag till kunskapsutveckling 

Det här examensarbetet har undersökt hur bergmodeller används av entreprenörer i 
produktion istället för de klassiska 2D-ritningar i nordens största infrastrukturprojekt, 
E4FS. Modellerna har skapat utmaningar som entreprenörerna aldrig tidigare har ställts 
inför. Omfattningen av projektet och det obeprövade sättet att använda modeller på gör 
ämnet intressant att studera. Arbetet bidrar således till ny kunskap om utmaningar som 
uppstått och orsaker som lagt grund för dessa utmaningar. 

Arbetet har åskådliggjort utmaningar som entreprenörerna i projektet ställs inför vid 
införandet av ett nytt system i anläggningsbranschen samt tagit fram lösningsförslag till 
hur Trafikverket ska undvika dem i framtiden. Genom att öka förståelsen för de 
utmaningar som uppstått i användningen av modeller i pilotprojektet E4FS har det här 
examensarbetet bidragit till kunskapsutvecklingen som inget annat gjort tidigare. 

Vidare har vi visat på vikten att involvera användarna vid utveckling av ny teknik, 
vilket kan leda till ett mer användbart system i produktionen av tunnel. Vi har även lyft 
betydelsen av att förstå att ett system består av mer än bara teknik, utan att det är viktigt 
att förstå att systemet även påverkas av interaktionerna mellan människa, teknik och 
organisation. Arbetet har belyst viktiga aspekter att ta hänsyn till vid utformningen av 
bergmodeller i anläggningsbranschen, vilket kan medföra en förbättrad användbarhet i 
bergmodeller i kommande tunnelprojekt. 

12.2 Vidare forskning 

I den här studien har vi lyft att projekteringen av 3D-modeller medförde att krockar som 
skulle ske produktionen upptäcktes av projektör. Detta ska vara en av de mest 
betydande fördelarna med BIM.  Det skulle därför vara intressant att undersöka hur 
modellerna används under installation, vilket är nästföljande steg i produktionen av 
tunneln. Exempelvis om projekteringens fel- och krockkontroller med hjälp av modeller 
ger en betydande minskning av fel under den praktiska installationen.  

Det skulle även vara intressant med en djupare analys av modellerna som 
relationshandling. Det är intressant eftersom driften kommer att fortskrida långt efter det 
att tunneln är färdig.  Vilka behov och krav kräver driften av tunneln att modellen 
uppfyller? Framtida studier bör även undersöka hur olika etapper av tunneln kommer 
förvaltas och ifall det kommer vara en och samma förvaltare av E4FS under alla år. Hur 
kan det komma att påverka innehållet i en relationshandling?  
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Denna studie har påvisat utmaningar och resulterat i rekommendationer som belyser 
bristen, hur den kan lösas och på vilket sätt implementeringen av BIM kan bli behjälpt 
av rekommendationen. Kompletterande forskning skulle kunna undersöka ifall och hur 
möjlig rekommendationen är att genomföra, men också vad som skulle krävas av 
berörda parter. Något som framförallt är intressant är hur en gemensam standard ska tas 
fram inom anläggningsbranschen. Vilka hinder finns det för att ett sådant beslut kan tas 
i framtiden? 

Vi har även lyft att erfarenhetsåterföring är viktigt för att underlätta implementeringen 
av BIM i kommande projekt. Exakt hur Trafikverket ska lyckas ta tillvara på 
erfarenheter från det här projektet och hur de ska användas i kommande projekt var 
därför intressant att studera.  
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Appendix A 
-Intervjufrågor till entreprenören 
 
Användaren:  

1. Vad är din arbetsroll och kan du berätta om ditt arbete? 
2. Hur länge har du arbetat med E4FS? 
3. Vad gjorde du innan? 
4. Vad är BIM för dig? 
5. Hur har du arbetat med BIM/modeller tidigare? 

 
Mål: 

1. Hur använder du trafikverkets modeller i ditt arbete? 
a. Vilka utmaningar medför användandet av bergmodeller? Jämfört med 

ritning? 
b. Vilka fördelar ser du? 
c. Vilken information i modellerna använder du? 

2. Hur hanteras modellerna från leverans av beställare till produktion? 
3. Vad vill du ha i modellen? 

 
Framtiden: 

1. Vad tycker du skulle kunna förbättras i modellerna? 
2. Idéer till förbättringar i framtiden? När det gäller: 

a. Modeller 
b. Systemet 
c. Samverkan med Trafikverket 

3. Tror du att det BIM kommer bli det framtida arbetssättet inom 
anläggningsbranschen? 

4. Finns det något du vill tillägga? 
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Appendix B 
-Intervjufrågor till projektören 
 
Utvecklaren: 

1. Vad gör du idag? 
2. Vad hade du för arbetsuppgifter hos projektören? 
3. Vad hade du för tidigare erfarenhet av BIM och objektorienterade modeller? 
4. Vad är BIM för dig? 

 
Framtagning av modeller: 

1. Hur gick det till när modellerna togs fram? 
a. Vilka olika kompetenser var inblandade? 
b. På vilket sätt analyserar man vilka olika stakeholders (intressenter?) det 

finns och deras kontext? 
2. Vilka instruktioner om innehåll i modellerna kom från Trafikverket? 

a. Vad hade du önskat att ni fått från Trafikverket 
3. Hur kvalitetssäkrades modellerna? 
4. Hur skapades den digitala tunnel? 

a. Hur lades information in i modellerna? 
b. Varifrån kom datan? 

5. Vilken kunskap om den framtida användningen av modellerna för entreprenör 
fanns det? 

6. Vilka utmaningar ser du idag med bergmodellerna? 
 

Framtiden: 
1. Hur tycker du att modellerna ska fungera i framtiden? 
2. Idéer till förbättringar i framtiden? När det gäller: 

a. Modeller 
b. Systemet 
c. Samverkan med entreprenör, beställare  

3. Tror du att det BIM kommer bli det framtida arbetssättet inom 
anläggningsbranschen? 

4. Finns det något du vill tillägga? 
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Appendix C 
-Trafikverket medverkade i tidigt skede  
 
Bakgrund: 

1. Vad gör du idag? 
2. Vad gjorde du på Trafikverket? 

a. Hur länge arbetade du med E4FS? 
3. Vad gjorde du innan du jobbade på Trafikverket? 

a. Hur länge har du arbetat med BIM? 
b. Hur har du arbetat med BIM/modeller tidigare? 

4. Vad är BIM för dig? 
 

Bakgrund till E4FS: 
1. Hur tidigt i projektet var du inblandad? 

a. Varför och vad utgick man ifrån (referens, mognadsnivå etc.) när man 
bestämde sig för att implementera BIM i Stora projekt/Sveriges största 
infrastrukturprojekt? 

b. Vilka olika kompetenser satt med i utvecklingsgruppen för BIM i Stora 
projekt/E4FS? 

c. Hur involverades användarna i utvecklingsprocessen av BIM i Stora 
projekt/E4FS? 
 

Framtiden: 
1. Hur tycker du att modellerna ska fungera i framtiden? 

a. Vad tycker du skulle kunna förbättras? 
b. Vad ska behållas? 

2. Idéer till förbättringar i framtiden? När det gäller: 
a. Modeller 
b. Systemet 
c. Samverkan mellan projektörer och entreprenörer 

3. Tror du att det BIM kommer bli det framtida arbetssättet inom 
anläggningsbranschen? 

4. Finns det något du vill tillägga? 
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Appendix D 
-Trafikverket, representanter under produktionsskede 
 
Bakgrund: 

1. Vad är din arbetsroll? 
2. Hur länge har du arbetat med E4FS? 
3. Vad är BIM för dig? 
4. Hur har du arbetat med modeller tidigare? 

 
Dagligt arbete: 

5. Hur använder du/ni modeller i ditt dagliga arbete? 
a. Hur ofta/mycket arbetar du med modellerna? 

6. Hur upplever du/ni det är att använda modellerna? 
 
Kontakt med entreprenören: 

1. Hur ser din/er kontakt med entreprenören ut? 
a. Vem har du kontakt med? 
b. Hur ofta pratar ni med varandra? 
c. Vad handlar det om? 

2. Vad upplever du/ni att entreprenören har problem med? 
3. Hur hanterar du entreprenörernas åsikter? Hur tar ni dem vidare?  
4. På vilket sätt skulle du vilja att arbetet med entreprenörerna såg ut? 

 
Framtiden: 

1. Hur tycker du att modellerna ska fungera i framtiden? 
a. Vad tycker du skulle kunna förbättras? 
b. Vad ska behållas? 

2. Idéer till förbättringar i framtiden? När det gäller: 
a. Modeller 
b. Systemet 
c. Samverkan mellan Trafikverket, projektörer och entreprenörer 

3. Tror du att det BIM kommer bli det framtida arbetssättet inom anläggningsbranschen? 
4. Finns det något du vill tillägga? 
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Appendix F 
-Entreprenör uppföljningsfrågor 
 

1. Hur går det med framtagningen av sektioner? Har ni lyckats få fram de på ett 
mer effektivt sätt? Ser det ut som att det kommer lösa sig? 

2. Ni diskuterade på mötet att galleri och bergvägg ligger 4 cm ifrån varandra 
medan RFAn säger att det ska vara 3 cm.  

a. Har det hänt flera gånger att de inte stämmer överens med varandra och i 
så fall vad? 

3. Det diskuterades även om att ni ville att trafikverket ska visa förståelse för era 
problem. 

a. Vad skulle de säga för att du ska känna att de har förstått er?  
b. På vilket sätt skulle du vilja arbeta med trafikverket? 

4. Vi har förstått att det största problemet är den detaljerade bergbotten. 
a. Förklara vilka problem som uppstår! 
b. Hur löser ni dem och hur skulle ni önska att de löstes? 

5. Vad innebär bergmätning i bergbotten och varför skulle det vara bra att slippa? 
6. Hur ofta kommer det UR från beställaren? Hur får ni reda på det (Av vem)? 
7. Vilken inställning hade du till att jobba med modeller innan projektet och hur 

har den ändrast? 
8. Hur tror du att användningen av modellerna kommer att se ut framöver i E4FS?  

a. Kommer något att ändras?  
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Appendix G 
Översiktskarta med E4 Förbifart Stockholm entreprenader 

 

 


