
ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2015/19-SE

Examensarbete 15 hp
Juni 2015

BÄTTRE ARBETSBEREDNINGAR MED 
HJÄLP AV BIM 
Hur de kan utformas för implementering av 

BIM 

Robin Redander





BÄTTRE ARBETSBEREDNINGAR MED 
HJÄLP AV BIM 

Hur de kan utformas för implementering av 
BIM 

Robin Redander 

Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala 
universitet 
Examensarbete 2015 



ii 

Detta examensarbete är framställt vid, Institutionen för 
teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik, Uppsala 
universitet, Box 337, 751 05 Uppsala 
ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2015/19-SE 

Copyright©Robin Redander 
Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, 
Byggnadsteknik, Uppsala universitet 



 

Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten 

Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 

Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 

Telefon: 
018 – 471 30 03 

Telefax: 
018 – 471 30 00 

Hemsida: 
http://www.teknat.uu.se/student

Abstract

Better work preperations using BIM

Robin Redander

During the past years Building Information Modelling (BIM), which is a digital way to
work, has begun to spread amongst the parts of the construction process. At the
construction phase the larger companies has started using the new way to work. This
expansion has not been developed amongst smaller companies leading to the purpose
of this report, to investigate in which ways the smaller companies can implement BIM
by changing their way to work. The thesis is delimited to work preperations with the
objective to define how the work preperations should be structured to enable the
implementation of BIM.
To achieve the objective of the report, information about the subject has been
collected by interviews and literature studies. Among other things the interviews have
shown a need of education regarding BIM. By using the computer application
Autodesk NavisWorks, application areas have been found within visualization, time
management and managing information.
Further on the results from interviews and literature studies have been analyzed to
identify the areas in which BIM can contribute to a better way of creating the work
preperations. The possibility to insert appendices into the template, an elucidation of
the BIM-modells application areas and working with multiple operators while creating
work preperations have been mentioned.
The report has eventually resulted in a suggestion of how the template for work
preperations can be structured. Together with the template a document describing in
which ways the BIM-modell can be used while working with the template.
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Sammanfattning
Under de senaste åren har det digitala arbetssättet Byggnads-
InformationsModellering (BIM) spridit sig inom byggprocessens olika 
delar. I produktionen har de stora företagen börjat använda sig av 
arbetssättet BIM. Denna utveckling är dock sparsam inom de mindre 
företagen. Detta leder till examensarbetets syfte, att undersöka hur de 
mindre företagen kan förändra sitt arbetssätt för att implementera BIM. 
Examensarbetet är avgränsat till arbetsberedningar och har som mål-
sättning att besvara hur arbetsberedningar bör struktureras för att 
möjliggöra implementeringen av BIM.  

För att uppnå rapportens målsättning har det genom intervjuer samt 
litteraturstudie inhämtats information inom ämnet. Intervjuerna har 
bland annat visat på vikten av utbildning inom arbetssättet BIM. Med 
hjälp av programmet Autodesk NavisWorks har tillämpningsområden 
funnits inom visualisering, tidsplanering och informationshantering.  

Vidare har resultat från intervjuer och litteraturstudie analyserats för att 
identifiera inom vilka områden BIM kan underlätta skapandet av 
arbetsberedningar. Möjligheter till bilagor i mallen, förtydligande av 
BIM-modellens användningsområden och arbete med fler aktörer vid 
arbetsberedningar har framkommit.   

Slutligen har detta examensarbete resulterat i ett förslag på hur en mall 
för arbetsberedningar kan struktureras. Detta tillsammans med ett väg-
ledande dokument för användandet av mallen med avseende på BIM. 

Nyckelord: BIM, implementering, produktion, arbetsberedningar. 
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Förord 
Detta är ett examensarbete utfört på utbildningen Högskoleingenjör 
inom byggteknik på Uppsala universitet. Examensarbetet omfattar 15 
högskolepoäng  och är det avslutande momentet av utbildningen. 
Arbetet är utfört under perioden mars 2015 till juni 2015. Resultatet av 
examensarbetet presenteras i denna rapport. 

Studiens målgrupp består av mindre företag inom byggbranschen. 

Ett stort tack riktas till examensarbetets handledare Jens Malm samt Sh 
Bygg Sten och Anläggning AB för möjliggörandet av arbetet.  

Ett stort tack även till examensarbetets ämnesgranskare Adam 
Andersson inom Instititutionen för Byggteknik, Uppsala Universitet, 
för visat engagemang och hjälp. 

Jag vill även tacka de intervjuade inom Sh Bygg AB för nerlagd tid och 
engagemang. 

Uppsala, Juni 2015 

Robin Redander 
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Förkortningar och begreppsförklaringar 

2D-CAD  Datorstödd projektering i två dimensioner. X- 
och y-led. 

3D-CAD  Datorstödd projektering i tre dimensioner. X-, 
y- och z-led.  

4D 3D-CAD med integrerad tidplan 

5D  3D-CAD med integrerad tidplan och  kost-
nadskalkyler 

ABM Arbetsberedningsmall 

Arbetsberedning Detaljerad planering av ett specifikt arbets-
moment 

BIM  Building Information Modeling. Ett arbetssätt 
där byggprocessen utgår från BIM-modeller. 

BIM-kiosk  Dator placerad på arbetsplatsen innehållandes 
lämplig programvara för användandet av BIM-
modellen. 

BIM-modell Objektbaserad virtuell avbild av den färdiga 
produkten.  

BIM-objekt  Virtuella objekt vilka BIM-modellen är 
uppbyggd av. Till exempel dörrar och väggar. 

CAD Computer Aided Design 

GUID  Global Unique Identifier, en unik kod för 
identifiering av objekt. 

Virtuell  Datorgenererad avbildning av verkligheten 

YA Yrkesarbetare inom byggnadsproduktion 



vii 

Innehåll 
1  Inledning ................................................................................................... 1 

1.1  Bakgrundsbeskrivning ......................................................................1 

1.2  Syfte .....................................................................................................2 

1.3  Målsättning .........................................................................................2 

1.4  Problemformulering ..........................................................................2 

1.5  Avgränsningar ...................................................................................2 

2  Litteraturstudie ......................................................................................... 3 

2.1  Arbetsberedningar .............................................................................3 

2.2  BIM ......................................................................................................4 

2.2.1  4D .................................................................................................. 6 

2.2.2  5D .................................................................................................. 6 

2.3  BIM inom produktion .......................................................................6 

2.4  Autodesk NavisWorks ...................................................................... 8 

2.5  Ingångsparametrar för BIM .............................................................8 

3  Metod ....................................................................................................... 11 

3.1  Litteraturstudier...............................................................................11 

3.2  Intervjuer ..........................................................................................12 

4  Resultat .................................................................................................... 15 

4.1  Intervjuer ..........................................................................................15 

4.1.1  Införandet av BIM inom arbetsberedningar......................... 15 

4.1.2  Tankar kring mallen för arbetsberedningar ......................... 16 

4.1.3  BIM vid skapandet av arbetsberedningar ............................ 16 

5  Analys ...................................................................................................... 19 

5.1  Införandet av BIM inom arbetsberedningar ................................19 

5.2  Tankar kring mallen för arbetsberedningar ................................20 

5.3  BIM vid skapandet av arbetsberedningar ....................................20 

6  Diskussion .............................................................................................. 23 

6.1  Införandet av BIM inom produktionen ........................................ 23 



viii 

6.2  Tankar kring mallen för arbetsberedningar ................................23 

6.3  BIM vid skapandet av arbetsberedningar ...................................25 

6.4  Reflektioner ......................................................................................25 

7  Slutsatser ................................................................................................. 27 

7.1  Förslag på fortsatta studier ............................................................28 

8  Referenslista ........................................................................................... 29 

BILAGOR 

Bilaga 1. Intervjufrågor  B1.1 

Bilaga 2. Mall för arbetsberedningar B2.1 

Bilaga 3. Manual till mallen för arbetsberedningar B3.1 



1 

1 Inledning 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
Under de senaste åren har ett nytt begrepp introducerats inom 
byggindustrin, BIM. BIM är en engelsk förkortning för Building 
Information Modeling (på svenska ByggnadsInformationsModellering). 
Kortfattat är detta ett arbetssätt där hela byggprocessen jobbar med 
hjälp av en så kallad BIM-modell. Modellen skapas under projek-
teringen och är en virtuell avbild av slutprodukten, vilken sedan följer 
med genom byggprocessens alla delar [1].  

Inom produktionen där detta examensarbete har sin grund är 
användandet av BIM och BIM-modeller sparsamt. De större företagen 
inom byggbranschen (Skanska, NCC m.m.) har börjat använda sig av 
BIM medan de mindre företagen är mer eller mindre ovetandes om 
BIM. Detta kan bli ett problem för de mindre företagen vid 
upphandlingar osv. om de större företagen får ett för stort försprång 
[2]. 

Oberoende av BIMs medverkan i produktionen skapas skriftliga 
dokumentationer som visar hur olika arbetsmoment bör utföras, dessa 
kallas för arbetsberedningar. De har som mål att få arbetsmomentet 
genomfört på ett säkert och effektivt sätt [3]. I nuläget utnyttjas BIM 
oftast inte vid arbetsberedningar. 

Examensarbetet är utfört tillsammans med Sh Bygg Sten och 
Anläggning AB (hädanefter Sh Bygg), detta då företaget har sett stor 
potential inom BIM men ej har tillräcklig kunskap inom dess 
användningsområden. De ser arbetsberedningar som ett bra moment 
att utgå från vid implementeringen av BIM vilket leder till 
examensarbetets syfte. 
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1.2 Syfte 
Examensarbetet görs för att underlätta implementeringen av BIM inom 
produktion i mindre företag genom att använda sig av det i 
arbetsberedningar. Syftet är att användandet av BIM ska bli en enkel 
och naturlig del i arbetet. Detta för att öka medvetandet av vad 
produktionen går miste om vid uteslutande av BIM i arbetssättet och på 
så sätt skapa engagemang kring ämnet.  

1.3 Målsättning 
Målet med detta examensarbete är att besvara hur skapandet av 
arbetsberedningar bör läggas upp för att underlätta användandet av 
BIM-modellerna. Detta för att i framtiden få ut dess fulla potential. I 
arbetet ingår även att ta fram en mall för arbetsberedningar vilken är 
utformad för att främja arbetet med BIM-modellerna. 

1.4 Problemformulering 
För att uppfylla rapportens syfte och målsättning fokuseras kring 
följande frågor: 

 Hur kan tillvägagångssättet vid skapandet av arbetsberedningar
förändras för att underlätta implementeringen av BIM?

 Hur bör mallen för arbetsberedningar utformas för att underlätta
implementering av BIM?

1.5 Avgränsningar 
Rapporten kommer endast att beröra programmet Autodesk 
NavisWorks. Rapporten kommer endast beröra de delar av BIM som 
har mervärde för arbetsberedningar. Endast arbetssätt inom Sh Bygg 
kommer att behandlas.  



3 

2 Litteraturstudie 
För att beskriva nuvarande forskningsläge och kunskap inom ämnet som 
behandlas i rapporten följer här information angående vad arbetsberedningar 
är och varför de utförs. Detta följs av en övergripande bild av vad begreppet 
BIM betyder och  vilken information BIM-modellens objekt bör innehålla för 
att nyttja BIM i produktion. Även en enklare beskrivning av programmet 
NavisWorks ges där de för rapporten använda funktionerna i programmet 
beskrivs.  

2.1 Arbetsberedningar 
För att skapa förutsättningar för en effektiv produktion krävs det 
planering. En arbetsberedning är en typ av planering som görs för ett 
specifikt arbetsmoment. Arbetsberedningar kan utfärdas för alla typer 
av arbetsmoment men är särskiljt nödvändiga vid följande moment [3]. 

 Arbetsmoment som utförs många gånger och innefattar stor
arbetsmängd

 Arbetsmoment som ställer stora kvalitetskrav
 Arbetsmoment som är av stor ekonomisk betydelse
 Arbetsmoment med krav på att många personer samarbetar
 Då arbetsmomentet utförs första eller enstaka gånger
 När arbetsmomentet ligger på den kritiska linjen

Det finns enligt lag inga krav på att arbetsberedningar skall utföras vad 
gäller arbetsmiljö. Däremot kan 8 § AFS 1999:03 ställa krav på att en 
arbetsmiljöplan ska upprättas. Arbetsmiljöplanen beskriver vilka 
arbetsmiljöåtgärder som ska göras för olika arbetsmoment som 
innefattar risker enligt 12a § AFS 1999:03. Arbetsberedningar blir här ett 
sätt att följa de krav Arbetsmiljöverket samt arbetsmiljöplanen ställer. 

Arbetsberedningens utformande görs ofta efter 5M-principen [4]. Prin-
cipen utgår från att hänsyn tas till följande delar  

 Metod
Med vilken metod ska arbetsmomentet utföras? Finns det 
tidigare utförda moment att utgå från? Vilken typ av 
utrustning krävs för den tänkta metoden? 

 Material
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Vilket material behövs för momentet och hur tillhandahålls 
det? 

 Maskin
Vilka maskiner är arbetsmomentet i behov av? Är det 
möjligt att bruka dessa maskiner sett till yttre omständig-
heter? 

 Människa
Vilka kommer att utföra arbetsmomentet? Vem är ansvarig 
och ställer momentet krav på utbildningar etc.? 

 Miljö
Vilka är kraven gällande arbetsmiljö, såväl inre som yttre? 
Vad säger arbetsmiljöplanen? Förekommer farligt avfall?  

För att underlätta och säkerställa att nödvändig information behandlas 
utformas arbetsberedningarna efter framarbetade mallar. Vilket tidigare 
nämnts finns ej krav på arbetsberedningar och olika företag har därav 
olika mallar att utgå från [3]. 

En arbetsberedning startar normalt med att arbetsmomentet iden-
tifieras. Vad det är som ska göras och vart det ska göras är frågor som 
tas upp. Vidare upprättas en riskanalys. Då riskerna för varje 
arbetsmoment skiljer sig från varandra görs en bedömning av vilka 
risker som finns och kan tänkas uppstå under momentet. Riskerna vägs 
sedan mot sannolikhet och konsekvens för att avgöra vilken beaktning 
som bör tas till respektive risk. I nästa skede undersöks olika typer av 
krav som arbetsmomentet kan tänkas ha. Detta gäller tekniska krav, 
miljökrav samt arbetsmiljökrav. Dessa är viktiga att identifiera i ett 
tidigt skede för att en arbetsberedning skall bli väl genomarbetat. När 
detta är gjort kan en planering för hur utförandet av arbetsmomentet 
skall gå till utefter vad som framkommit under de tidigare skedena. Vid 
utförandets färdigställande kan resurser och utrustning planeras. Innan 
arbetsmomentets utförande hålls möten med YA där arbetsberedningen 
förklaras och eventuella frågor tas upp.[5]  
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2.2 BIM 

BIM är ett arbetssätt inom byggbranschen där resultatet från 
projekteringen visuellt visas i tre dimensioner(bredd, längd och höjd). 
Det är utifrån 3D-modellen som BIM har sin början,men det krävs mer 
av modellen än 3D-orientering för att tillhöra benämningen BIM-modell 
[6]. För att en 3D-modell skall räknas som en BIM-modell skall dessa 
punkter vara uppfyllda  

 Att en eller flera modeller är objektorienterade
 Till objekten är egenskaper kopplade
 Mellan objekten finns det relationer
 Ur modellen/modellerna finns möjligheten att framställa olika

informationsvyer.[6]

Objekten i modellen är en digital presentation av till exempel dörrar, 
väggar, fönster och ventilationskanaler. Även utrymmen defineras som 
objekt. Objekten i modellen ges egenskaper i form av dimensioner, vikt, 
hållfasthet, brandklass med mer och imiterar på så sätt den verkliga 
produkten. Produktdatablad kan bifogas till ett objekt för att på så sätt 
från modellen enkelt kunna få fram all information. Programmet kan 
dock inte använda ett externt produktdatablad för att hämta 
information utan detta görs manuellt.[1] 

Genom att tilldela modellens objekt relevant data (egenskaper) skapas 
möjligheter att genom datorprogram hämta ut information som 
mängder, tidsplanering, krocktester, energisimuleringar med mer [7]. 
En välgjord modell kan sedan föras vidare till förvaltningen där framför 
allt förvaltnings- och driftpersonal får tillgång till byggnadens 
information betydligt lättare.[8] 

Ett sätt att se på projekteringsprocessen med avseende på skillnaden i 
tidsåtgång mellan 2D-CAD samt BIM-modellering visas i figur 2.1. Vid 
arbetandet med BIM läggs större delen av projekteringstiden i början av 
projekteringen då BIM-modellen byggs upp med objekt och tillhörande 
egenskaper. Då alla ritningar tas från BIM-modellen blir mindre 
ändringar väldigt effektiva att göra, då det räcker med att ändra på ett 
ställe. Vid 2D-CAD måste en ändring göras på alla ritningar ändringen 
berör vilket skapar mer jobb närmre eventuell deadline.[9] 



Examensarbete:BÄTTRE ARBETSBEREDNINGAR MED HJÄLP AV BIM 

6 

Figur 2.1 Skillnaden på arbetsflödet vid projektering 

2.2.1 4D 
Förutom de tre dimensioner som modellen visuellt visar tilldelas 
objekten i modellen egenskaper inom en fjärde dimension, tiden. I detta 
fall ges de objekt modellen består av specifika tidramar. För BIM-
modellen betyder detta att man genom en tidslinje kan följa när varje 
objekt påbörjas samt när det slutförs. Tidslinjen gör det därav möjligt 
att välja en specifik tidpunkt och då se objektens status i grad av 
färdigställande. I och med detta kan hela byggnationen simuleras på 
datorn vilket ger möjligheter att planera arbetsmiljön med mer långt i 
förväg.[10] 

2.2.2 5D 
Den femte dimensionen inom BIM-modellen är kostnader. Objekten i 
modellen tilldelas kostnader och kostnadskalkyler kan därmed hämtas 
direkt från modellen. Fördelar ges då kalkyler kan samköras med 
tidplanering vilket ger inblick i vilka moment som har tung ekonomisk 
belastning.[11] 

2.3 BIM inom produktion 
Vid användandet av BIM i produktionsskedet skapas nya möjligheter. 
Bland de största fördelarna ingår användandet av BIM som 
komunikationsverktyg. Vid traditionell ritningsläsning  förekommer 
brister vid tolkningen av ritning. Detta motverkas med hjälp av den 
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visuella tekniken när de inblandade får en tydlig bild av projektets eller 
momentets utformning[1]. Övriga fördelar som uppnås vid använding 
av BIM i produktion är bland annat följande 

 En enklare och bättre samordning uppnås
 Kollisioner vilka projektörer missat ses enkelt
 Nivåskillnader, komplicerade detaljer med mer avläses enkelt
 Möjligheten att spåra olika objekt i modellen bidrar till att

problem identifieras snabbt.
 Upptäckandet av arbetsmiljörisker vid olika arbetsmoment blir

lättare
 Möjligheten att i modellen använda låsta vyer som bilagor med

noteringar bidrar till en ökad tydlighet till protokoll. [1]

Vid påbörjandet av arbetssättet med BIM är det nödvändigt att 
organisationen sätter upp en plan för hur arbetet ska utföras [12]. Delar 
som kan finnas med i en sådan plan är följande  

 Inspirera och sätt upp mål
Planen för arbetet måste vara långsiktig och inspirerande 
för att företagets olika delar ska sträva åt samma håll. 

 Utbilda
Vid förändringen av arbetssätt kan det krävas utbildning 
inom ämnet. Genom utbilding kan det nya arbetssättets alla 
delar beaktas vilket ger en övergripande bild. Möjligvis kan 
en konsult användas för introducerandet. 

 De fem frågorna
Vem, vad, var, när och varför bör besvaras, vilket ger 
uppgifter angående hur företaget ska bedriva sitt arbete. 

 Milstolpar och resultat
Att sätta upp delmål gör att förändringens positiva sidor 
lättare framhävs och att processen gör framåt. Detta leder 
till ökat engagemang runt förändringen.[12] 

För att produktionen och projektet i stort ska nå de mål som är satta för 
BIM-modellen bör en BIM-samordnare tillsättas tidigt i projekteringen. 
BIM-samordnaren ser till så de nödvändiga parametrarna finns med 
vid projekteringen. Under produktionen informarerar och stöttar 
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samordnaren produktionen med att hämta ut rätt information ur BIM-

modellen.[13] 

2.4 Autodesk NavisWorks 

Programmet är uppdelat i två versioner, Manage och Freedom. Manage 

är betalversionen och innehåller alla funktioner NavisWorks erbjuder. 

Freedom är gratisversionen och därav begränsad till de mest elemen-

tära funktionerna, bl.a. tillåts inte användaren att förändra modellen. 

NavisWorks är uppbyggt för att kunna sammanfoga självständiga 

modeller till en gemensam modell. I och med sammanfogningen 

öppnas det upp en rad olika funktioner inom programmet [14]. Två 

funktioner vilka skapar mervärde för arbetsberedningar listas nedan.  

 TimeLiner

I programmet finns möjligheten att göra detaljerade 

tidplaner då modellens objekt kopplas till start och 

slutdatum. Produktionsprocessen kan då simuleras i 

programmet för att ge en verklig bild av hur arbetsplatsen 

kommer att se ut under produktionen.[14] 

 Viewpoints

Funktionen används för att spara specifika vyer vid 

utforskandet av BIM-modellen. Vyerna sparas som bilder 

och går att kommas åt i modellen. Måttagningar och 

kommentarer kan i efterhand läggas till i bilden med hjälp 

av verktyget Review, se figur 2.2. Bilderna kan sedan an-

vändas till presentationer eller som länkar för att återgå till 

samma vy i BIM-modellen. [14] 

Figur 2.2 Exempel på användandet av Viewpoints 
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2.5 Ingångsparametrar för BIM 
För att produktionen ska ha möjlighet att nyttja arbetssättet BIM krävs 
det att BIM-modellerna projekteras med, för det specifika projektet, rätt 
information redan från start [11]. Med det menas att de objekt som 
skapas ges de egenskaper som för produktionen är relevant. Detta 
brukar benämnas med BIM-modellens detaljeringsnivå. 
Detaljeringsnivån bör som sagt bestämmas redan vid starten av 
projekteringen. Vad som bör klarställas är att en högre detaljeringsnivå 
inte alltid är bättre [11]. En BIM-modell kan tvärtemot vara enklare att 
hantera med en lägre detaljeringsnivå så länge de tidigare bestämda 
egenskaperna finns med i BIM-modellen. Även sett ur ett 
kostnadsperspektiv bör modellen ej ges mer information än nödvändigt 
[11]. Nedan listas viktiga egenskaper för modellen och dess objekt vilka 
bör följas för att underlätta användandet av BIM.  

 GUID (Global Unique Identifier)
För att ett objekt ska kunna användas till mer än 
visualisering krävs det att objektet i fråga har getts ett 
specifikt GUID. Detta ges normalt automatiskt av 
programmet och är till för att datorn ska kunna separera 
olika objekt.[11] 

 Material
För alla objekt bör egenskaper angående typ av material, 
hållfasthetsklass, dimensioner, produktnamn m.m. anges 
för objektet för att mängdning skall kunna utföras på ett 
säkert sätt.[11] 

 Objekt
Alla objekt som finns med i ritningen ska vara exakta 
gällande den geometriska formen. Om en produkt ej finns 
med i programmet bör motsvarigheten till denna avbildas 
efter de exakta mått och egenskaper produkten har.[11] 

 Tid och kostnad
För varje objekt bör det vara angett den exakta kostnaden 
för produkten, detta för att kunna skapa verkliga 
kostnadskalkyler utifrån BIM-modellen. Även tidsåtgången 
för objekten anses viktig för att möjliggöra skapandet av en 
tidplan från BIM-modellen.[11] 
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 Filformat
Vid export till NavisWorks bör filer vara av typer .nwd, 
.nwc, .nwf som är NavisWorks egna filtyper och framförallt 
kompatibla med AutoDesks egna program. Den 
rekomenderade filtypen för alla typer av program är .ifc 
där alla typer av data följer med vid export och import. 
Vikten av att välja rätt filformat är för att programmet ska 
kunna läsa av objektens egenskaper samt att filerna ej blir 
för tunga för datorn. Om modellen endast är till för visuellt 
bruk är inte filformatet av samma betydelse men så låg 
filstorlek som möjligt bör fortfarande eftersträvas.[11] 
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3 Metod 
Vilka metoder rapporten är utförd efter samt arbetsgången för framställande av 
resultatet beskrivs här. Även för rapporten specifika delar tas upp. 

Rapporten är utförd enligt den kvalitativa metoden vilket innebär att 
studien utgår från att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt. 
Frågeställningen leder därav till en nyanserad diskussion snarare än en 
fråga om rätt eller fel [15]. För att besvara rapportens två frågeställ-
ningar används relevant litteratur och intervjuer med anställda på Sh 
Bygg. Detta eftersom BIM är ett arbetssätt som beskrivs inom 
litteraturen och intervjuer för att få reda på kunskapsläget inom mindre 
företag då tidigare arbeten och litteratur endast behandlar större 
företags användning av BIM. För att kunna genomföra arbetet har Sh 
Bygg AB bistått med en mall för arbetsberedningar, BIM-modellen för 
projekt R4 samt avsatt tid för intervjuer. 

3.1 Litteraturstudier 
För att möjliggöra målsättningen med detta arbete samt veta vilka 
områden av BIM som bör studeras bokade till att börja med 
handledaren in ett möte med personen som hade rollen Bas-U på 
projekt R4. Detta för att skapa en bild av hur den nuvarande mallen för 
arbetsberedningar(härefter förkortat ABM i detta kapitel) är uppbyggd. 
För att underlätta mötet studerades ABM innan. Inga färdiga frågor 
gjordes inför detta möte. Under mötet presenterades sedan ABMs olika 
delar samt vilka användingsområden dessa har. Momenten som kräver 
en arbetsberedning och saker att tänka på vid skapandet av en 
arbetsberedning togs därefter upp. Vidare gjordes en genomgång av 
hur en arbetsberedning utförs från start till slut. De som även 
medverkade på mötet var rapportens handledare samt en arbetsledare 
på projekt R4 av eget intresse. De delar från ABM som diskuterades var 
följande 

 Aktivitet
 Byggdel
 Ställe/Sektion
 Tekniska krav
 Miljö/Arbetsmiljökrav/Hänsyn
 Utförande
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 Resurser/Utrustning
 Dokumentation
 Egenkontroller

Kunskaperna som inhämtades från mötet gav en grund inom arbets-
sättet vid arbetsberedningar inför litteraturstudien. Litteraturstudien 
gjordes för att undersöka det rådande forskningsläget samt samla 
nödvändig information inom ämnet. Under litteraturstudien 
fokuserades det på inhämtandet av information om vilka möjligheter 
BIM kan erbjuda vid skapandet av arbetsberedningar. Detta för att 
klargöra hur BIM kan underlätta skapandet av arbetsberedningar. 
Informationen har inhämtats genom sökning bland tidigare gjorda 
examensarbeten, publikationer från företag och branschorganisationer 
samt rapporter skrivna av forskare. Sökord som valts vid sökande via 
sökmotorer är framförallt BIM, arbetsberedningar, byggproduktion, 
NavisWorks, 4D, 5D, intervjuteknik. För varje källa kontrollerades 
validiteten på informationen dels efter vem som har skrivit det, dels när 
informationen är skriven samt vart informationen är hämtad. [16] 

Då arbetet till stor del handlar om hur man kan använda sig av BIM-
modeller las fokus på att inhämta nödvändig kunskap inom Autodesk 
NavisWorks. Genom detta gavs det möjlighet att svara på hur man med 
programmet kan använda BIM-modellerna vid skapandet av 
arbetsberedningar. Inlärningen av programmet har skett etappvis. 
Tidigare erfarenheter inom NavisWorks grundar sig i utbildningen vid 
Uppsala Universitet. Nya kunskaper inom programmet  har framförallt 
inhämtats från Autodesks hemsida via dess hjälpdel[17]. Även 
handledande filmer, dokument och publikationer har studerats för att 
få en överskådlig bild av programmets funktioner och hur de 
manövreras, sökord som valts är NavisWorks tutorial. Under kap. 2.4 
beskrivs Autodesk NavisWorks huvudsakliga funktioner. 
Informationen som inhämtats under litteraturstudien gällande BIMs 
användningsområden testades med hjälp av en BIM-modell på projekt 
R4 för att undersöka  användarvänligheten av programmets funktioner.  

3.2 Intervjuer 
För att undersöka kunskapsläget och synen tjänstemän inom Sh Bygg 
har på BIM gjordes intervjuer där fokus lades kring uppfattningar om 
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ABM samt hur de intervjuade ser på utvecklingen av BIM. Även 
resonemang kring hur arbetssättet kan förändras och mallens 
eventuella förbättringspotentialer för att kunna besvara rapportens 
problemformulering.  

Vidare började intervjuerna planeras där valet av personer till 
intervjuerna gjordes tillsammans med handledare efter personernas 
arbetsroll samt deras kunskaper inom BIM. Handledaren gjorde utifrån 
egen erfarenhet bedömningen av personernas erfarenhet inom BIM. För 
att få ett varierande resultat är personernas kunskaper inom BIM 
skiljda. Urvalet utmynnade i fyra  personer vars yrkestitlar är platschef, 
entreprenadingenjör och arbetsledare. Alla personer som intervjuats är 
verksamma inom Sh Bygg. Intervjuerna delades upp till två tillfällen 
med två intervjuer per dag där varje person intervjuades enskilt. Detta 
för att vara fokuserad under intervjuerna samt att de intervjuade skulle 
svara efter egna erfarenheter och värderingar och inte påverkas av 
någon annan. 

För att skapa en diskussion och få personerna att tänka till valdes ett 
upplägg där frågorna var semi-strukturerade vilket inbjuder de 
tillfrågade till att svara med egna ord och därmed inte bli bundna till 
hur frågan är formulerad[15]. Frågestrukturen ger även möjlighet till 
följdfrågor utefter den intervjuades svar. Efter valet av metod för 
intervjufrågorna samt vilket resultat som eftersträvas kunde 
frågeskrivandet startas. Med hjälp av de tidigare inlärda kunskaperna 
angående arbetsberedningarna samt den från litteraturstudien 
förvärvade informationen gällande BIMs möjligheter utvecklades 
frågor för att besvara rapportens problemformulering. Under 
frågeskrivandet användes handledaren som hjälp för att diskutera 
frågornas upplägg. Frågorna i sin helhet återfinns under Bilaga 1.  

Efter färdigställandet av intervjufrågorna hölls de två första 
intervjuerna med en arbetsledare och en platschef på projekt R4. 
Platskontoret för projekt R4 valdes som plats för intervjuerna. För att 
inte missa viktig information samt för ett enklare sammanställande 
gjordes valet att spela in intervjuerna. För att undvika eventuell negativ 
påföljd samt att den intervjuade skulle känna sig fri att svara på 
frågorna var intervjuerna anonyma. Intervjuerna börjades med en 



14 

förklaring av varför de görs och vad rapporten är tänkt att leda till. 

Detta för att skapa ett intresse hos den intervjuade. Vidare nämndes 

den intervjuades anonymitet i undersökningen och att intervjun 

spelades in för personligt bruk. Efter det att formaliteterna var 

avklarade påbörjades intervjun. Under intervjun antecknades 

nyckelord i svaren för att underlätta sammanställningen. Mellan dessa 

två intervjuer gavs det ingen tid för reflektion gällande förändring av 

upplägg av frågor. Efter de två första intervjuerna sammanställdes 

svaren för att undersöka huruvida frågorna gav det tänkta resonemang 

eller inte. Sammanställningen  gjordes efter de under intervjun ned-

skrivna nyckelorden samt inspelningen. När svaren var samman-

ställda förändrades meningsuppbyggnaden på frågan angående 

förmedlingen av arbetsberedningen till YA. Den gjordes mer specifikt 

inriktad genom att fokusera på inom vilka delar av arbetsberedningen 

svårigheter uppkommer. Detta då frågan tidigare var generellare 

angående förmedlingen och gav svar inom fler områden än arbets-

beredningar.  

Det andra intervjutillfället hölls på Gimogatan 3 på ett av Sh Byggs 

platskontor tillsammans med platschef samt entreprenadingenjör. 

Intervjuerna gjordes enligt samma metod som de två tidigare inter-

vjuerna gällande anonymitet och inspelning. Det som skiljde sig från de 

två tidigare intervjuerna var omformuleringen av en fråga.  

För att få fram ett resultat från intervjuerna sammanställdes inter-

vjuerna separat utifrån nyckelord och inspelningar. Svaren som givits 

förkortades då ner till mer koncist meningsuppbyggnad där 

nyckelorden ströks under. Genom detta kunde de olika intervjuerna 

ställas mot varandra för att hitta likheter och olikheter. 

Examensarbete:BÄTTRE ARBETSBEREDNINGAR MED HJÄLP AV BIM 
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4 Resultat 
Litteraturstudierna har visat vilka områden inom BIM som skapar mervärde 
för arbetsberedningarna. Intervjuerna har givit resonemang kring hur 
arbetssättet kan förändras och mallens eventuella förbättringspotentialer för att 
kunna besvara rapportens problemformulering. Information som framkommit 
ur litteraturstudien redovisas under kapitel 2. 

4.1 Intervjuer 
Svaren från de utförda intervjuerna har sammanfattats och redovisas i 
nedanstående avsnitt. 

4.1.1 Införandet av BIM inom arbetsberedningar 
Den övervägande fördelen inom arbetssättet BIM uppfattas som den 
visuella hjälp BIM-modellerna ger. Med denna hjälp menar samtliga 
intervjuade att det skapas en grundläggande bild av hur den färdiga 
byggnaden ska se ut, vilket i sin tur underlättar ritningsläsandet. En av 
de intervjuade menar att armeringen kan vara avancerad och svår att 
tyda på tvådimensionella ritningarna vid komplicerade projekt. BIM-
modellens visuella delar skulle där vara till stor hjälp. 

Alla intervjuade ser positivt på utvecklingen av BIM och kommer 
använda sig av tekniken om de får kunskap i ämnet. Gällande 
kunskapsnivån inom BIM har de intervjuade gett olika svar. Tre av fyra 
intervjuade anser sig okunniga eller väldigt okunniga inom det nya 
arbetssättet. En av de intervjuade har tidigare arbetat inom projektering 
och menar därav att han har grundläggande kunskaper inom ämnet. 
Av de som anses okunniga inom ämnet menar en intervjuad att en 
utbildning inom det nya arbetssättet BIM är av stor vikt för att 
användandet ska öka.   

Merparten av de intervjuade tror att det nya arbetssättet kommer att 
skapa engagemang hos de anställda. En av de intervjuade påpekar 
däremot vikten av att förklara varför ändringen av arbetssättet görs. 
Personen menar att förändringen kan sänka engagemanget hos de 
anställda om de inte får information kring vilka fördelar ändringen 
medför. 
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4.1.2 Tankar kring mallen för arbetsberedningar 
Avsaknaden av tidsåtgången för arbetsmomentet var återkommande i 
intervjuerna. Fördelarna som sågs med att specificera tidsåtgången var 
en mer precis arbetsberedning där YA tydligt vet hur lång tid de har på 
sig. Enligt en av de intervjuade gör detta att YA själva förmedlar 
förseningar samt vad som orsakat detta vilket leder till att eventuella 
ÄTA-arbeten blir mer precisa. 

Under en intervju påpekade en intervjuad svårigheten att förmedla 
texten för genomförandet av arbetsmomentet, då den bör vara riktad 
både till YA och tredje part. Detta skulle förenklas genom en visuell 
bild av arbetsmomentet. En av de intervjuade belyste möjligheten att i 
mallen göra plats för eventuella bilder från BIM-modellen. Meningen 
skulle vara att en bild av den färdiga produkten då följer med den 
utskrivna arbetsberedningen.  

Under intervjuerna togs det även upp vikten av att YA själva ska kunna 
använda sig av BIM-modellen för informationshämtning. Detta för att 
underlätta deras arbete samt avlasta arbetsledare från den typen av 
frågor. Något som föreslogs var en så kallad BIM-kiosk. Detta är en 
dator placerad på arbetsplatsen innehållande lämplig programvara för 
användandet av BIM-modellen. 

4.1.3 BIM vid skapandet av arbetsberedningar  
Gällande arbetet med arbetsberedningarna gav intervjuerna 
information om svårigheter vid förmedlingen till YA. En av de 
intervjuade menar att en text tolkas utifrån egna erfarenheter och att 
detta lätt leder till missförstånd. 

Alla de intervjuade är överens om att införandet av BIM i 
arbetsberedningar skapar högre intresse hos YA vid arbetsberedningar. 
Detta menas i sin tur även bidra till ökad förståelse av slutprodukten. 
Frågeställningar hos YA gällande produktionsdetaljer kommer gradvis 
att minska då BIM-modellerna ger en tydligare bild av hur objekten 
skall produceras menar en av de intervjuade.  

Den intervjuade med mest erfarenhet tog upp en möjlig utvecklings-
potential i arbetandet med fler aktörer vid arbetsberedningar. Den 
visuella delen skapar förståelse mellan olika aktörer och kravet på 
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kunskap inom de andra aktörernas område sänks menar den inter-
vjuade. Den visuella bilden skulle bidra till en högre förståelse i de 
olika aktörernas sätt att arbeta och mindre irritation på arbetsplatsen 
skulle uppnås menar den intervjuade. 

Under intervjuerna framkom även att i de fall BIM-modeller kommit ut 
i produktion är de strikt projekteringsmodeller som används vid 
projekteringen. Modellerna är alltså inte anpassade för produktion, då 
objektens egenskaper ej speglar de verkliga egenskaperna.  
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5 Analys 
I detta avsnitt görs en analys av resultatet och hur det påverkar rapportens 
frågeställning. De olika svaren från intervjuerna tolkas och sammanvägs med 
det som framkommit under litteraturstudien och vilka funktioner inom 
NavisWorks som kan användas för att uppfylla målsättningen samt sätt att 
arbeta med BIM. 

5.1 Införandet av BIM inom arbetsberedningar 
Intervjuerna visar tydligt att uppfattningen om BIM-modellen kan 
likställas med en tredimensionell avbildning av byggnaden då de för-
delar som nämns med BIM enbart rör det visuella. Möjligheterna med 
BIM har med andra ord inte spridit sig till de anställda på företaget. 

Vad som pekar mot en positiv utveckling för BIM och en enklare 
implementering är de intervjuades positiva inställning till det nya 
arbetssättet. Kunskapsbristen måste dock tas i beaktning och det blir en 
stor utmaning att övervinna vid en implementering av BIM. Både 
litteraturstudie och intervjuer belyser vikten av introduktion och 
utbildning vid införandet av det nya arbetssättet. Detta då kunskapen 
om hur en BIM-modell är uppbyggd är en av grundstenarna för att 
förstå i vilka avseenden modellen kan användas. 

Vid intervjuerna togs vikten av information till de anställda om vad 
förändringen kommer att innebära upp. Inom denna del visade 
litteraturstudien en möjlighet för hur de anställda kan ta del av vad det 
nya arbetssättet kommer innebära för dem och för företaget. Detta görs 
genom att presentera en vision för det nya arbetssättet. Förslag på hur 
visionen kan läggas upp presenteras nedan: 

 Vem är det som ansvarar för det nya arbetssättet och vilka
kommer det att påverka.

 Vad är det som berörs av det nya arbetssättet
 Var det nya arbetssättet kommer att användas
 När kommer det nya arbetssättet att användas
 Varför görs förändringen av det nya arbetssättet

I arbetet med visionen är det även fördelaktigt att sätta upp delmål att 
sträva mot.  
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Användarvänligheten på ett nytt arbetssätt bör vara hög för att 
underlätta användingen av det nya arbetssättet och hålla den positiva 
attityden på en fortsatt hög nivå. 

5.2 Tankar kring mallen för arbetsberedningar 
Att tidsåtgången är en genomgående avsaknad i mallen under 
intervjuerna tyder på ett stort behov av denna del. Beroende på hur 
detaljerad tidplanen är kan den planerade tiden för momentet redan 
vara bestämd. Under intervjun nämns att ÄTA-arbeten blir mer precisa 
då YA själva informerar angående förseningar och vad det beror på. 
Med hjälp av BIM-modellen kan det projekterade på ett enklare sätt 
jämföras med verkligheten. Detta gör det lättare att avgöra om felet 
ligger i projektering eller produktion. 

Under en intervju gavs förslag på möjligheten till infogandet av bilder 
från BIM-modellen  i arbetsberedningen. Litteraturstudien visar på 
möjlighet till att använda NavisWorks funktion Viewpoint för att skapa 
bilder utifrån modellen. Efter att bilden har skapats finns det flera sätt 
att exportera bilden. Bilden kan lämpligtvis läggas som bilaga i 
arbetsberedningen vilket leder till att dessa bilder följer med 
arbetsberedningen ut på bygget och inte enbart gås igenom på datorn 
under genomgången. 

Möjligheten för YA att använda sig av BIM modellen är en viktig del i 
arbetet med det nya arbetssättet. Litteraturstudien visar att en dator 
med programvaran NavisWorks Freedom är lämplig för ändamålet då 
programmet är gratis samt att användaren inte kan göra ändringar i 
modellen. Figur 5.1 visar exempel på användandet av en BIM-kiosk. För 
att underlätta detta användande har litteraturstudien givit förslag om 
att en beskrivning med information angående BIM-modellen bör göras. 
Beskrivningen bör innehålla information om vilken status modellen 
har, detaljeringsnivå och vart det specifika arbetsmoment är beläget i 
modellen. Även information om vem som tillhandahåller BIM-
modellen ska vara med. Är BIM-modellen tidsplanerad bör det i 
beskrivningen finnas med vart på tidslinjen arbetsmomentet utförs. 
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Figur 5.1 Användning av BIM-kiosk 

5.3 BIM vid skapandet av arbetsberedningar 
Angående svårigheten vid förmedlingen till YA där intervjuerna ser 
BIM-modellens visuella del som lösningen visar litteraturstudien på 
liknande lösning där BIM-modellen kan visas för att visualisera den 
färdiga produkten. Litteraturstudien visar samtidigt en mer ingående 
lösning hur processen vid skapandet kan utföras. Om arbetsmomentet 
bryts ner i mindre steg kan olika objekt i modellen släckas ner för att 
endast studera det mindre momentet. Vidare är det vid ett BIM-
involverat projekt fördelaktigt att i samma skede som tidplan görs även 
tidsätta objekten i BIM-modellen i NavisWorks. För klargörande görs 
tidssättningen inte under arbetet med arbetsberedningen utan redan 
innan produktionen startar i planeringsfasen. Tidslinjen blir därav ett 
stöd till arbetsberedningarna.  

Arbetssättet med fler aktörer är ett intressant användningsområde där 
de olika aktörerna genom BIM-modellen kan förklara hur de tänkt 
utföra sitt arbete. Enligt en av de intervjuade skulle det då inte krävas 
några ytterligare kunskaper inom de andra aktörernas områden. Inom 
litteraturstudien finns inte detta ämne behandlat. 
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6 Diskussion 
Här görs en utvärdering av resultatet och analysen där rapportskrivaren ger 
sin syn på hur detta kan användas i praktiken. Även tankar och reflektioner 
runt rapportens utförande behandlas. 

6.1 Införandet av BIM inom produktionen 
Resultat och analys har visat att det bakomliggande arbetet för att 
kunna utveckla ett nytt arbetssätt med BIM är av stor vikt. Arbetet med 
att presentera en vision för företagets implementering av BIM anses 
vara ett bra sätt att involvera de anställda. Denna typ av presentation 
kan genomföras kontinuerligt där det visas hur både företaget och den 
enskilda gruppen har utvecklats efter den bestämda visionen. Arbetet 
mot delmål bidrar även till en ökad motivation när målen uppnås. Då 
kunskapsnivån uppfattas som låg inom det nya arbetssättet leder 
presentationen av visionen till en ökad kunskap av fördelarna med 
BIM. Denna typ av vision kan användas vid all typer av moment där 
implementering av BIM görs. 

Något som bör tilläggas är vikten av att personen som skapar 
arbetsberedningen är kapabel att förklara för YA hur det nya 
arbetssättet fungerar samt vilka fördelar det för med sig. För att 
möjliggöra detta inom arbetsberedningar bör den som ansvarar för 
arbetsberedningen genomgå introduktion och utbildning inom 
gällande programvara samt vilka fördelar som skapas genom att 
använda sig av BIM. Denna kunskap kan då förmedlas till de övriga 
med arbetsberedningen som hjälpmedel. Vid introducerandet är det 
viktigt att det skapas ett förtroende för det nya arbetssättet, vilket 
lättast uppnås genom att den ansvariga för arbetsberedningen är fullt 
införståd i hur programmet samt det nya arbetssättet fungerar.  

Då resultatet visar på en positiv attityd om användandet av BIM blir en 
implementering av arbetssättet lättare. De flesta har redan sett 
fördelarna av den visuella delen och är måna om att använda sig av 
den. Detta bör leda till en snabbare övergång till det nya arbetssättet.  

6.2 Tankar kring mallen för arbetsberedningar 
Förutom de delar mallen i nuläget består av föreslås en utökning av 
mallen inom tre områden, tidsåtgång, bilagor och BIM-modellens 
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specifikationer. Mallen bör även utformas på ett användarvänligt sätt 
då kunskaperna inom BIM anses låga.  

Tidsåtgång bör finnas med i mallen av flera olika anledningar. 
Resultatet visar att det skapas en mer tydlig mall samt att YA själva 
rapporterar eventuella förseningar när tiden för momentet är given. 
Vidare skapar en nedskriven tidsåtgång en definitiv tid som inte kan 
misstolkas. Att dokumentera viktig information är alltid bra för den 
ansvariga för arbetsberedningen. Är tidsåtgången nedskriven minskar 
följaktligen risken för diskussion i senare skede. Eftersom 
närvarande YA vid genomgången godkänner arbetsberedningen vid 
slutet har de även godkänt tidsåtgången för arbetsmomentet. Vilket 
även det leder till minskad risk för diskussioner i senare skede.  

Möjligheter till bilagor togs upp under intervjuerna och litteratur-
studien visade på möjligheter att exportera bilder från NavisWorks. 
Bilagor rekommenderas därav i en mall för arbetsberedningar då 
hänvisningar till de eventuella bilderna kan göras i de lägen de behövs. 
Att hänvisa till bilagan är möjligt att göra för alla delar i mallen. 
Arbetsberedningen blir genom bilagan enklare att förstå för både YA 
och tredje part vilket minskar risken för missförstånd. Att nyttja BIM-
modellen på detta sätt gör början till användandet av BIM till en enkel 
och givande del i arbetet.  

Att YA bör ha möjlighet till användandet av BIM-modellen har 
framkommit av resultatet. Genom att YA upptäcker nyttan med det nya 
arbetssättet skapas det mer engagemang vilket leder till en smidigare 
implementeringsprocess. För att motverka en motsatt effekt på grund 
av svårigheter att hitta den sökta informationen. Förslagsvis kan en del 
av mallen innehålla en informationsruta angående BIM-modellen. 
Denna del bör fyllas i av ansvarig för arbetsberedningen. Genom att 
sedan kunna läsa informationen direkt från arbetsberedningen gör att 
YA enkelt kan navigera till rätt position i BIM-modellen för att ta fram 
det eftersökta. 

Förslag på på hur mallen för arbetsberedningar kan strukureras 
presenteras under Bilaga 2. Även ett vägledande dokument 
beskrivandes hur BIM-modellen kan användas vid arbetet med mallen 
finns under Bilaga 3. 
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6.3 BIM vid skapandet av arbetsberedningar 
Användandet av BIM-modellen för visualisering av slutprodukten 
anses vara användbart inom de områden av arbetsberedningen där 
frågor hur arbetsmomentet ska utföras behandlas.  

Genom att dela upp arbetsmomentet i mindre steg skapas en 
uppfattning av vad momentet ställer för krav angående precision bland 
annat. Vidare kan eventuella fel i projekteringen upptäckas innan 
momentet startas. Att sedan arbeta efter en tidsutsatt modell skapar 
möjligheter att i förväg studera arbetsmiljörisker, kritiska moment m.m. 
vilket underlättar valet av vilka moment som är i behov av 
arbetsberedning. Vid skapandet av arbetsberedningen samt vid 
genomgången med YA ges det en identisk bild av hur projektet ser ut i 
nuläget och den planerade slutprodukten för arbetsmomentet. 

Vid genomgångar av arbetsberedningarna kan funktionen Viewpoints 
inom NavisWorks användas för att förbereda vyer/bilder vilket leder 
till en mer tidseffektiv genomgång. Bilderna kan förberedas med 
måttagningar och kommentarer. Alternativt kan dessa delar göras 
under genomgången beroende på hur säker den ansvariga är på 
programmets funktioner. Om genomgången tar lång tid på grund av 
okunskap inom programmet kommer intresset hos de anställda 
angående det nya arbetssättet troligtvis att sänkas. 

Att arbeta med fler aktörer ger flera fördelar. Det skapas en bättre miljö 
då en förståelse för varandras arbetssätt underlättas med hjälp av 
visualiteten modellen erbjuder. Förståelsen för hur de andra aktörerna 
arbetar ökar då modellen ger en bättre förståelse än tvådimensionella 
ritningar. Planeringen för arbetsmomentet blir då bättre utförd när 
parterna tillgodoser varandras behov.  

6.4 Reflektioner 
Ett vanligt missförstånd som stöts på är att BIM endast innefattar 3D 
visualisering, vilket är en fördel men en mindre del i det stora 
begreppet BIM. För att börja implementeringen på mindre företag har 
det dock ansetts att 3D visualiseringen är en bra startpunkt för att öka 
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intresset för vidare utveckling. Därav har stor vikt lagts vid just den 
delen. 

Att Sh Byggs mall för arbetsberedningar har använts som grund vid 
arbetet med hur mallen bör utformas har möjligvis vinklat mallen till 
att beröra Sh Byggs arbetssätt mer än det generella sättet att arbeta. 
Möjligt är även att företag redan arbetar liknande efter det arbetssätt 
rapporten förespråkar. Då intervjuer endast genomförts med fyra 
personer inom Sh Bygg finns risken att resultatet inte återspeglar 
genomsnittet i byggbranschen. För att få en bättre omfattning på 
nuvarande kunskapsläge inom branschen hade fler intervjuer behövts 
göras vilket tiden inte räckte till. 

Ett problem som kan uppstå är att investeringen i program som stödjer 
användandet av BIM oftast är dyra och när kunskapsnivån om vad 
mervärdet av investeringen blir är relativt låg är det möjligt att många 
företag inte gör denna investering. Vid en början av implementeringen 
finns det däremot så kallade Viewers (gratisprogram) som har de mest 
fundamentala funktionerna. Dessa kan med andra ord vara en god start 
för en fortsatt implementering.  

Mängdning är en del inom arbetssättet med BIM som genererar stora 
tidsbesparingar om den utförs med program som använder sig av BIM-
modellen. Då denna del normalt görs innan en arbetsberedning har 
mängdning inte berörts i den här rapporten.  
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7 Slutsatser 
Slutsatserna som gjorts utefter diskussionen presenteras här för att besvara 
rapportens frågeställning. Även förslag på vidare studier inom ämnet vilka 
framkommit under detta arbete redovisas. 

Studien har visat att det vid implementeringen av BIM finns behov av 
en tydlig struktur av arbetets tillvägagångssätt. Resultatet har visat på 
vikten av information till de anställda. En vision för hur det nya 
arbetssättet ska implementeras, vilka fördelar det genererar i och vad 
det ställs för krav på de anställda bör presenteras. Löpande 
genomgångar av implementeringens process bör hållas för att 
informera och skapa delaktighet hos de anställda.  

Utöver de delar mallen för arbetsberedningar från början bestod av bör 
det ges plats för bilagor där bilder från modellen kan placeras. Bilderna 
kan exempelvis föreställa den färdiga produkten alternativt visa ett 
svårt skede i arbetsmomentet. Bilderna kan här innehålla noteringar 
och därmed bli ett komplement till den övriga texten. Informationsdel 
angående BIM-modellen kan med fördel placeras i mallen, 
innehållande de egenskaper BIM-modellen erbjuder samt vart i 
modellen det specifika arbetsmomentet kan studeras. Även information 
angående arbetets planerade tidsåtgång är bra att ta med. För att 
underlätta arbetandet med mallen är det möjligt att upprätta ett 
vägledande dokument, förklarandes hur BIM-modellen kan användas 
till mallens olika delar. Det ur diskussionen framkommna 
användningsområdena kan användas inom alla typer av företag och ses 
som en väl fungerande utgångspunkt vid implementerandet av BIM 
inom arbetsberedningar. Vartefter användningen av BIM som arbettsätt 
fortgår kan mallen omstruktureras för att bättre passa respektive 
företag. 

BIM-modellens möjlighet att visualisera den färdiga produkten bör 
användas inom alla delar i arbetsberedningen. Vid genomgångar av 
arbetsberedningen kan färdiga vyer/bilder förberedas innan med hjälp 
av funktionen Viewpoints i Navisworks. Detta leder till en mer 
strukturerad och tidseffektiv genomgång. Genom att tidssätta objekten i 
modellen efter en tidplan uppnås ytterligare fördelar. Visualiseringen 
visar då hur arbetsplatsen ser ut när det specifika arbetsmomentet 
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utförs. Med hjälp av detta kan då planering för de olika momenten 
göras i tidigare skede. För att uppnå dessa fördelar är det 
rekommenderat att utbildning inom program och arbetssätt hålls för att 
underlätta införandet av det nya arbetssättet. 

Med hjälp av BIM-modellen kan möten angående arbetsberedningar 
med UE underlättas. Detta då BIM-modellen verkar som medlare och 
skapar en djupare förståelse av de medverkandes arbetssätt. 
Arbetsberedningar kan även skapas tillsammans med UE på detta vis. 
Alla deltagande parter ser enkelt hur de övriga aktörernas 
byggnationer och installationer påverkar deras egna. Med modellen 
som underlag ges en tydligare bild av arbetsplatsen vilket underlättar 
planeringen.  

7.1 Förslag på fortsatta studier 
Denna rapport visar på hur BIM kan användas inom arbetsberedningar 
för en början av implementeringen av BIM. Vidare studier kan göras på 
hur användandet av denna rapports resultat fungerar i praktiken.  

Vad som ej behandlats i denna rapport är BIM-modellernas till-
förlitlighet. Detta kan studeras för att reda ut hur BIM-modellernas 
riktighet kan regleras.  
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B1.1 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 
Vad för typ av information känner du att du saknar vid skapandet av 
en arbetsberedning? 

Vilka delar i en arbetsberedning är svåra att förmedla till YA och 
varför? 

Har du använt 3D/BIM-modeller till arbetsberedningar? Om ja, hur? 
Om nej, varför inte? 

Vilka delar av arbetsberedningarna är mest tidskrävande och varför? 

Hur lång tid uppskattar du att en arbetsberedning tar? 

Vad tror du att 3D/BIM-modeller kan hjälpa till med vid 
arbetsberedningar? 

Vilken typ av hjälp skulle underlätta skapandet av arbetsberedningar? 

Vad ställs det för krav på arbetsberedningar? 



B1.2 

Examensarbete:BÄTTRE ARBETSBEREDNINGAR MED HJÄLP AV BIM 



B2.1 

Bilaga 2 

Mall för arbetsberedningar 

Bilagor 
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Bilaga 3 

Manual till mallen för arbetsberedningar 

B3.1 

Bilagor 
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