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Förord  

Rapporten är vårt avslutande examensarbete vid Luleå tekniska universitet inom 

programmet civilingenjör Väg- och Vattenbyggnad med inriktning jord- och 

bergbyggnad. Examensarbetet motsvarar 30 högskolepoäng och genomfördes under 

perioden september 2016 till januari 2017. Studien har utförts för Skanska Sverige 

AB inom regionen Skanska Grundläggning i Stockholm. Handledare till 

examensarbetet har varit universitetslektor Tommy Edeskär från Luleå tekniska 

universitet och Jesper Ivarsson från Skanska Sverige AB. 

 

Under arbetets gång har vi besökt olika projekt och träffat medarbetare inom Skanska 

som tagit sig tid och delat med sig av sin erfarenhet och kunskap. Denna erfarenhet 

och kunskap har varit en viktig del av informationsmaterialet i vårt examensarbete. Vi 

har under examensarbetet fått råd från professor Thomas Olofsson vid Luleå tekniska 

universitet, vilka vi tagit emot med stor tacksamhet. 

 

Avslutningsvis är vi väldigt tacksamma för den tid och det engagemang som våra 

handledare har givit oss. Jesper Ivarsson har bistått med ett stort stöd, nya 

infallsvinklar och öppnat dörrar inom organisationen. Tommy Edeskär har 

kontinuerligt följt upp, givit reflektioner, bidragit med konstruktiv feedback och 

värdefulla idéer till undersökningen. För detta vill vi rikta ett stort tack till er båda! 

 

Stockholm, januari 2017 

 

 

 

              

Jakob Eriksson     Patrik Nilsson 
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Sammanfattning 

Produktiviteten inom byggbranschen har länge ansetts som låg och byggbolag i 

sektorn arbetar för att bli effektivare. Denna rapport syftar till att utreda hur 

informationsflödet vid grundläggning av betongpålar kan effektiviseras. Studien utgår 

ifrån Skanska Sverige ABs region Skanska Grundläggning som bland annat bedriver 

betongpålningsverksamheten inom företaget. För att skapa en förståelse för 

informationsflödet inom verksamheten behövde författarna kartlägga de befintliga 

arbetssätten som används idag. Målsättningen var sedan att utifrån det nuvarande 

tillståndet formulera ett framtida tillstånd med en ökad effektivitet i 

informationsflödet. Inom byggsektorn implementeras BIM på bred front och detta 

arbetssätt utreds i rapporten som en möjlighet till ett förbättrat informationsflöde.  

 

För att kartlägga betongpålningsproduktionen inom företaget har metoden 

värdeflödesanalys använts. Metoden är ett sätt att kartlägga en specifik process, där 

produkten som kunden vill ha följs. Analysen har sitt ursprung från Toyotas arbetssätt 

som idag benämns som lean.  Kartläggningen av betongpålning i rapporten hade sin 

start vid transport från fabrik och slut vid när pålen lämnats över till kunden. I 

kartläggningen följer författarna materialflödet samt informationsflödet knutet till 

materialet under förädlingsprocessen. Insamlingen av data till kartläggningen gjordes 

genom en intervjustudie och en observationsstudie. För att förstå möjligheten till 

implementeringar utfördes även en enkätstudie och intervjustudie, angående 

utnyttjandet av BIM inom Skanska Grundläggning.  

 

Användningen av BIM inom organisationen skiljde sig mellan de olika 

yrkesgrupperna, tjänstemän och yrkesarbetare. Enkätstudien utfördes på fem projekt i 

Stockholmsområdet. Bland tjänstemännen arbetade 8 av 19 med BIM varje vecka 

eller oftare medan 16 av 17 yrkesarbetare aldrig arbetat med BIM. Resultaten till 

värdeflödesanalysen var hämtade från två projekt, FSE 105 Betongtunnel Kungens 

kurva och Trafikplats Vega. Utifrån resultaten formulerades två förbättringsområden, 

där utsättning genom maskinstyrning var det ena och digitalisering av dokumentation 

var det andra. Implementeringen av GPS-styrning på pålkranar behöver inte lång tid 

för att löna sig ekonomiskt. Utifrån resultaten kan ca 170,000 SEK sparas per år och 

maskin om maskinstyrning implementeras, samt att det finns ytterligare positiva 

effekter som framkommit men inte uppmäts i denna studie. Det finns dock hinder i 

användarvänligheten och tekniken kräver idag manuell handpåläggning i vissa 

moment. För utvecklingen av BIM hos medarbetarna finns stora vinster genom 

förenklade informationsflöden men också svårigheter eftersom en stor del av 

medarbetarna idag blir hindrade av tekniken. 

 

Nyckelord: BIM, Digitalisering, Grundläggning, Maskinstyrning, VDC, 

Värdeflödesanalys. 
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Abstract 

Productivity in the construction industry has for a long time been considered as low 

compared to other industries. The construction industry has started to adapt strategies 

that have been successful in other industries to increase the productivity. This report 

aims to examine how the information flow during foundation of concrete piles can be 

more efficient. The study is based on Skanska Sweden AB for the region of Skanska 

foundation. Concrete piling is one of the foundation activities that Skanska foundation 

performs. To create an understanding about the information flow, the authors had to 

identify the existing working method that was used today. The aim was then based on 

the current state to formulate a future state with a greater efficiency in the flow of 

information. BIM has begun to be implemented as a working method in the 

construction sector and have therefore been investigated in the report as an 

opportunity for an improved flow of information.  

 

To identify the production process for concrete piling within the company the authors 

have used value stream mapping. The method is a way of mapping a specific process, 

where the product that the customer wants is followed. The analysis originating from 

Toyotas method which today is referred to as lean. The mapping of concrete piling 

started from the transport of the factory to the pile was handed over to the customer. 

During the mapping the authors follows the material flow and the information flow 

related to the material during the process. The collection of data for the value stream 

mapping was done based on interviews and observations. To understand the 

possibility of implementations carried out a questionnaire and interviews, regarding 

the use of BIM in Skanska foundation. 

 

The use of BIM within the organization differs between the different professional 

groups, civil servants and skilled workers. The questionnaire survey was conducted 

on five projects in the Stockholm area. Among civil servants eight of 19 worked with 

BIM weekly or more often, while 16 of 17 skilled workers never had worked with 

BIM at all. The results of value stream analysis were collected from the two projects, 

the FSE 105 Concrete tunnel at Kungens kurva and interchange Vega. Based on the 

results the authors have formulated two areas of improvements. The first 

improvement is about release measuring through machine control and the second are 

about digitization of documents. Implementation of machine control on a pile driver 

does not need a long time to pay off financially. From the results, about 170,000 SEK 

can be saved per year and machine if machine control would be implemented on the 

pile drivers. There are more positive effects that have been observed during the study 

but these effects have not been measured.  However, there are obstacles in the 

usability and technology today that require manual intervention at certain stages. For 

the development of BIM among the employees there are great gains through 

simplified information flow. With that there comes difficulties since a large 

proportion of employees is hindered by technology. 
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Begrepp 

Vissa begrepp är centrala i rapporten och dessa kan tolkas på olika sätt. Författarna 

har redovisat vissa definitioner för att säkerställa en samsyn i uttrycken. 

BIM Bygginformationsstyrning 

PAP 

 

Pålavskärningsplan 

 

 

Definitioner 

Effektivitet eller prestationsförmåga är inom ekonomin ett förhållande mellan insatser 

i en verksamhet och resultatet som verksamheten uppnår (Nationalencyklopedin A, 

2016).  

Process är ett samlingsnamn för att framställa eller tillverka något. Det som utmärker 

en process är att den kan bestå av flera steg där något omvandlas 

(Nationalencyklopedin B, 2016).  

Med resurser avses tillgångar som verksamheten förfogar över, i bredare bemärkelse 

ett medel som används för att uppnå ett mål. Exempel på resurser i ett företag kan 

vara kapital, kunskap och arbetskraft (Nationalencyklopedin C, 2016). 
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1. Inledning 

I kapitlet ges en beskrivning av bakgrunden till rapporten, vilka syften och mål som 

förväntas, forskningsfrågorna och avgränsningar. Sist i kapitlet finns en disposition 

som kort beskriver rapportens uppbyggnad. 

1.1. Bakgrund 

Det har pågått en debatt i Sverige en längre tid med fokus på att kostnaderna för att 

producera byggprojekt anses höga. Debatten grundar sig i att kostnaderna per 

kvadratmeter har ökat de senaste 25 åren (Statistiska Centralbyrån, 2015). Allt fler 

aktörer är ense om att kostnaderna går att minska. En studie visar att icke 

värdeskapande aktiviteter kan uppgå till 30-35 % av den totala produktionskostnaden 

för ett byggprojekt. Av detta är mer än 10 % relaterat till resursanvändning som 

väntan, materialspill och maskinstillestånd (Josephson & Saukkoriipi, 2005). Sektorn 

har också haft en dålig produktivitetsökning och hög resursanvändning i jämförelse 

med tillverkningsindustrin (Statens Offentliga Utredningar, 2012:39). Effektivisering 

är något som har växt fram som ett centralt och fundamentalt begrepp inom 

byggsektorn. Det är allmänt känt att tillverkningsindustrin lyckats bättre med att 

effektivisera sin produktionsprocess i jämförelse med byggindustrin sedan mitten av 

1900-talet. En del av denna utveckling har skett med utgångspunkt från Toyotas 

utveckling av sitt produktionssystem som senare blev känt som lean production. Inom 

byggsektorn har begreppet lean construction utvecklas utifrån sin föregångare inom 

tillverkningsindustrin. Lean construction har visat att det bidrar till en ökad 

effektivitet genom eliminering av slöserier (Gao & Low, 2014). 

 

Byggsektorn har under 2000-talet även påbörjat en övergång från 2D-CAD till 3D-

modellering och bygginformationsmodeller. Att byta ut traditionella 2D-ritningar mot 

en modell med information knuten till objekten skapar nya arbetssätt. Genom att 

övergå från 2D-CAD till BIM minskas kostnaderna i byggprojektet för samtliga parter 

(Jongeling, 2008). Användningen av BIM har utvecklats snabbast inom 

husbyggnadsproduktionen men utvecklingen har inte varit lika snabb inom 

anläggningsproduktionen. Idag står Skanska Grundläggning inför denna övergång där 

vissa projekt bedrivs med BIM i olika former och vissa projekt använder 2D-ritningar. 

Informationshantering och kommunikation är viktiga delar inom byggproduktionen 

och dessa är nära knutna till BIM.  

 

“Building Information Modeling” eller på svenska ”bygginformationsmodellering” 

myntades av byggbranschen omkring år 2004 (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 

2011). Begreppet BIM har sedan sin uppkomst fått skilda meningar om vad det 

innebär. Vissa använder förkortningen BIM för att beskriva ett objekt, en 3D-modell 

med insatt bygginformation (building information model) medan andra använder 

uttrycket som en aktivitet en människa utövar (building information modeling). 

Aktiviteterna kan se ut på många olika sätt där visualisering, mängdning, 4D-

planering och kollisionskontroller är några möjliga arbetsområden (Eastman, 

Teicholz, Sacks, & Liston, 2008; Jongeling, 2008).  



 

2 

 

 

Vad exakt förkortningen BIM står för råder det alltså delad uppfattning om. Skanska 

har valt att byta ut ordet “Modeling” till “Management” och har på så sätt tydliggjort 

sin åskådning. Det är en aktivitet som utförs av en människa med 

informationshanteringen i fokus.  

Författarna av denna rapport har utgått från Skanskas synsätt och kommer i rapporten 

använda BIM som “Building Information Management” eller 

bygginformationsstyrning (Skanska A, 2016). Vid de tillfällen författarna syftar till 

bygginformationsmodellen eller byggnadsmodellering kommer detta att skrivas ut i 

sin helhet i rapporten. 

För att klara den ökade konkurrensen från såväl nationella som internationella aktörer 

på den svenska marknaden är det viktigt att hela tiden bli bättre. Skanska 

Grundläggning utför olika typer av grundläggningsmetoder där betongpålningen är en 

av de största. Genom att tillämpa lean construction och undersöka möjligheten till att 

utnyttja BIM i betongpålningsproduktionen, vill författarna undersöka om det går att 

effektivisera informationsflödet och produktionsprocessen som används idag för att 

driva betongpålar.    

1.2. Syfte & mål 

Studiens syfte är att belysa hur Skanska Grundläggning i framtiden bör arbeta med 

betongpålning för att bli effektivare i sin produktion. När ett arbetsmoment kan 

utföras med mindre resurser eller förenklade arbetssätt skapas ekonomiska fördelar 

som gynnar företaget. Effektivitetsökningen söks genom att tillämpa arbetsmetoder 

och teori inom lean construction. Det övergripande målet i studien är att identifiera 

olika delar av betongpålningsprocessen som kan ändras eller tas bort för att skapa en 

effektivare produktion. Ett av delmålen i studien är att kartlägga material- och 

informationsflödet vid betongpålning utifrån hur processen ser ut idag. Det andra 

delmålet är att formulera ett framtida idealtillstånd över hur processen skulle kunna se 

ut utifrån författarnas kunskaper inom ämnet. Det tredje delmålet är att få klarhet i hur 

organisationen arbetar med BIM. Utifrån förståelsen kan författarna skapa sig en 

uppfattning om vilka förändringar som är implementerbara och inte. Från delmålen 

presenteras ett förslag över hur Skanska Grundläggning bör arbeta för att få en 

effektivare betongpålningsproduktion.   

1.3. Forskningsfrågor 

Författarna har formulerat två forskningsfrågor som skall besvaras i studien. 

Forskningsfrågorna ska tillsammans skapa ett resultat så författarna kan formulera 

åtgärder för att skapa en effektivare betongpålningsproduktion. Forskningsfråga 1 ska 

tillhandahålla ett underlag över processen medan forskningsfråga 2 ger författarna 

information om hur mottaglig organisationen är för nya arbetssätt som är på väg att 

utvecklas inom Skanska.  

 

Forskningsfråga 1 

Vilka områden i informationsflödet kan förbättras vid betongpålning? 

Syftet med forskningsfrågan är att kartlägga informationsflödet vid betongpålning och 

få en god kännedom om hur materialflödena sker under pålningsprocessen. För att 
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hitta möjligheter till förbättringar vill författarna genom forskningsfrågan undersöka 

vilka brister som finns idag vid momentet.  

 

Informationsflödet som ska undersökas och förbättras innefattar information som 

utbyts i samband med betongpålning. Processen som ska studeras har sin början när 

betongpålen beställs till ett byggprojekt och slutar när pålen är godkänd att lämnas 

över till beställaren. 

 

Forskningsfråga 2 

Hur utbrett är BIM inom Skanska Grundläggning idag? 

Syftet med forskningsfrågan är att författarna ska få en kännedom om hur 

kunskapsnivån hos Skanska Grundläggning är inom BIM, och med vilka arbetssätt 

det används idag för att hantera information. 

1.4. Avgränsningar 

Vid kartläggningen av informationsflödet har författarna begränsat undersökningen 

till vilken information som utbyts från att pålarna beställs av fabriken, till att de 

lämnats över till kunden. Fabrikens informationsflöde har endast studerats utifrån 

kontakten med projektet som betongpålarna var ämnade för. Processen som studerats 

innefattade endast byggproduktion med prefabricerade betongpålar. Denna process 

har studerats i en fallstudie på två anläggningsprojekt, FSE 105 Betongtunnel 

Kungens kurva och Trafikplats Vega. För att kunna genomföra kartläggningen har 

författarna valt att hålla studien övergripande för att skapa en helhetsbild över 

processen. Metoden som valdes för kartläggningen av informationsflödet kan med 

fördel användas under en längre tid för att kartlägga en produktionsprocess. Att 

förbättra informationsflödet är en bred frågeställning vilket innebär att svaret på 

frågan kan besvaras på olika sätt. Författarna har valt att lyfta fram de förbättringar 

som anses ge de största effekterna för produktionen samt vara genomförbara i 

organisationen. På grund av tidsramen har författarna inte hunnit utreda alla alternativ 

som kunde varit intressanta förbättringsförslag. Därför har författarna valt att fokusera 

och utreda de som ansågs som mest intressanta lite noggrannare. Urvalet av 

förbättringsområden utgick ifrån dels från författarnas syn på vad som bidrar till 

effektivitet men också individers syn på produktionsmomentet betongpålning inom 

organisationen. 

 

Rapporten utgår ifrån Skanska Grundläggning, men i kartläggningen av frågeställning 

2 har intervjustudien valt att vidgas för att skapa en bredare förståelse för ämnet. 

Studien vidgades till att innefatta personer med specialistkunskaper inom BIM i 

Skanska Sverige AB, eftersom vissa individer inom företaget besitter en kunskap som 

överträffar kunskapen hos personalen inom Skanska Grundläggning på området. För 

att undersöka användningen av BIM inom Skanska Grundläggning har studien 

begränsats till projekt och personal i Stockholmsområdet. Undersökningen 

genomfördes endast för de personer som hade en roll inom produktionen på projekten. 

Den administrativa personalen knutna till projekten har inte ingått i undersökningen.   
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1.5. Disposition 

 

Kapitel 1 – Inledning 

Kapitlet innehåller en beskrivning av bakgrunden till rapporten samt vilka syften och 

mål som förväntas. Forskningsfrågorna beskrivs också i detta kapitel. För att 

genomföra studien har vissa avgränsningar antagits av författarna som finns beskrivna 

i kapitlet. Sist ges en överblick över rapporten genom en disposition.  

 
Kapitel 2 – Teori 

Litteraturstudiens resultat finns att finna i detta kapitel. Avsnittet ger en förståelse för 

relevanta begrepp och bakomliggande litteratur till studien.  

 

Kapitel 3 - Metod  

I kapitlet beskrivs forskningsförfarandet, det handlar om insamling av data, metodval 

och hur studien har utförts. Varje avsnitt börjar med en presentation av aktuell teori i 

relation till författarnas metodval. I slutet av kapitlet beskrivs trovärdigheten av 

studien utifrån begreppen validitet och reliabilitet.  

 

Kapitel 4 - Resultat 

I denna del presenteras de erhållna resultaten från intervju-, observation- och 

enkätstudien. Resultaten speglar ett nuvarande tillstånd av betongpålningsprocessen. 

 

Kapitel 5 - Analys 

Kapitlet behandlar en analys utifrån teorin och de erhållna resultaten. Här beskrivs 

bland annat ett framtida tillstånd för betongpålningsprocessen.  

 

Kapitel 6 – Diskussion 

Utifrån analyserna har författarna i kapitlet format slutsatser och ger svar på de ställda 

forskningsfrågorna. Det presenteras också förslag på vidare forskning som 

framkommit under arbetet med rapporten och en utvärdering av metodvalen och 

tillvägagångsättet.  
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2. Teori 

I kapitlet har författarna samlat information kring teoriområdena som ett resultat av 

litteraturstudien. Teoriområdena som litteraturstudien berört handlar om lean, 

slöserier och BIM och avslutas med allmän information om Skanska Grundläggning 

och pålning. 

2.1. Lean 

2.1.1. Lean production 

Begreppet lean föddes 1988 av författaren John Krafcik som då publicerade en artikel 

som jämförde produktionsnivåer hos bilproducenter, där Toyota med fabriker som 

hade små lager och enkel teknologi lyckades bäst. Från Toyotas verksamhet har 

begreppet utvecklats i litteraturen och idag finns det ingen enhetlig definition. 

Principerna inom lean tolkades i mitten av 90-talet till att specificera kundvärde, 

identifiera värdeflödet, skapa ett flöde utan slöserier, kundstyrd produktionstakt och 

kontinuerlig kvalitetsförbättring (Womack & Jones, 2003). Toyotas filosofi har senare 

tolkats och summerats ner till 14 principer under 00-talet grundade på kärnprinciper, 

långsiktig filosofi, rätt process kommer att ge rätta resultat, utveckla medarbetarna 

och kontinuerlig förståelse av grundproblemen samt förbättring av dessa. Det som 

framhålls som en viktig del är att ständigt förbättra verksamheten genom att ta bort 

icke värdeskapande aktiviteter i processen, så kallade slöserier (Liker, 2009). 

 

Nishida-san som var general manager för en intern speciell enhet inom Toyota och 

hade arbetat 37 år på företaget beskrev Toyotas verksamhet som visas i Figur 1. Han 

började med att beskriva toppen av pyramiden som består av värderingar. 

Organisationen ska styras från sina värderingar och dessa måste tas fram med omsorg. 

Nishida-san framhöll att Toyotas viktigaste värdering var att fokusera på kunden. 

Under värderingarna kommer principer som ska beskriva hur företaget ska drivas och 

hur beslut fattas för att leva upp till värderingarna. Principerna var något som växte 

fram under lång tid inom företaget. Allteftersom ledarna såg vilka principer som levde 

upp till värderingarna och skapade de största fördelarna för företagsutvecklingen 

implementerades de. Toyota kom fram till två huvudprinciper som beskriver hur de 

ska leva upp till sina värderingar. Den första är Just-in-time, vilket beskriver hur 

Toyota vill skapa ett flöde som levererar det kunden vill ha, just när kunden vill ha det 

och i rätt mängd som kunden vill ha. Jidoka är den andra huvudprincipen som bygger 

på att alla inom företaget ska kunna se allt som händer. Detta för att störningar, fel 

och hinder ska kunna identifieras direkt. Pilen mellan principerna i Figur 1 visar på att 

de är beroende av varandra och genom att motverka störningar fås ett bättre flöde. För 

att kunna leva upp till principerna utvecklade företaget under åren metoder för att 

realisera principerna Just-in-time och Jidoka. Varje metod måste bestå av verktyg (det 

vi har) och aktiviteter (det vi gör) vilket är den sista nivån i pyramiden som Nishida-

san ritade upp (Modig & Åhlström, 2011). 
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Figur 1. Pyramiden som beskriver hur Toyota har arbetat för att leva upp till sina 

värderingar. Allt som sker i företaget ska ha sin grund i värderingarna högst upp i 

pyramiden (Modig & Åhlström, 2011, s. 109). 

 

Lean är definierat på olika abstraktionsnivåer, där den mest generella nivån kan 

beskriva lean i termer av filosofi, tankesätt, kultur eller värderingar. Litteraturen visar 

också på att lean tolkas som ett kvalitetssystem, produktionssystem och 

förbättringssätt. En del har rent av brutit ner lean till verktyg, metoder och eliminering 

av slöseri och menar att det är aktiviteterna som är lean. Eftersom det finns olika 

abstraktionsnivåer av begreppet är det viktigt att inte välja en för specifik syn, då 

viktiga delar inom lean kan missas (Modig & Åhlström, 2011). 

 

Det är viktigt att anpassa användningen efter verksamheten i fråga och inte använda 

verktyg och metoder på precis det sätt som fungerat för Toyota. I grunden handlar det 

om att minska tiden från kund till färdig produkt för att uppnå en bättre 

flödeseffektivitet utifrån verksamhetens förutsättningar. Sedan kan kunskap om 

specifika delar inom lean hjälpa verksamheten att förbättras om de utformas efter 

verksamheten (Modig & Åhlström, 2011). 

2.1.2. Resurseffektivitet och flödeseffektivitet 

Effektivitet är ett viktigt begrepp inom många företag. Det finns dock olika sätt att 

mäta effektivitet. Under de senaste 200 åren med industriell utveckling har målet 

inom många organisationer varit att öka den effektiva användningen av resurser. Ford 

demonstrerade en hög medvetenhet i resurseffektivitet genom sin massproduktion 

tiden efter andra världskriget. De enskilda delarna producerades till en låg kostnad vid 

en viss maskin (Liker, 2009). Resurseffektivitet innebär att produktionen delats upp i 

mindre delar för att låta olika personer utföra deluppgifterna i separata arbetsmoment. 

Maskiner ska användas 100 procent av tiden om möjligt för att resurserna ska 

utnyttjas effektivt.  Att effektivt utnyttja resurser har varit och är fortfarande hur vi i 

stora delar av samhället ser på vad effektivitet är. Utgångspunkten är hur resursen ska 

användas till värdeskapande aktiviteter under en specifik tidsperiod. En hög 
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resurseffektivitet är något att sträva efter för att få ett bra ekonomiskt utfall. 

Anledningen är att det finns en alternativkostnad. Anställs till exempel tio 

yrkesarbetare på en byggarbetsplats men bara 9 har arbete att utföra, skulle pengarna 

som den tionde arbetaren kräver kunnat användas till något annat inom företaget 

(Modig & Åhlström, 2011). 

 

En annan typ av effektivitet är flödeseffektivitet där fokus ligger på den enhet som 

förädlas istället för fokus på resurserna som tillför värde. Enheten som förädlas 

genom produktionen kallas för flödesenhet. Grunden inom denna typ av effektivitet är 

att flödesenheten hela tiden förädlas med de resurser som krävs för att kunna levereras 

till kunden. Flödeseffektivitet bygger på att flödesenheten ska tillföras värde hela 

tiden och hela tiden röra sig framåt. Definitionen av uttrycket kan sammanfattas med 

att “Flödeseffektivitet är summan av värdeskapande aktiviteter i relation till den totala 

genomloppstiden” (Modig & Åhlström, 2011, s. 26).   

Värdeskapande aktiviteter för flödesenheten definieras av vad som skapar värde för 

kunden. Flödeseffektiviteten minskar således när enheten icke genomgår 

värdeskapande aktiviteter, en utförligare genomgång av icke värdeskapande 

aktiviteter fås i kapitel 2.1.4 Slöserier. Genomloppstiden bygger på den totala tiden 

det tar från start till slut genom en process.  

 

Resurseffektivitet och flödeseffektivitet är två begrepp som motsäger varandra i vissa 

avseenden men för att nå en optimal verksamhet behövs hög effektivitet inom båda 

områdena. Lean med utgångspunkt från Toyotas produktionssystem är utvecklat med 

fokus på flödeseffektivitet (Modig & Åhlström, 2011). 

2.1.3. Lean construction 

Inom byggsektorn har begreppet lean construction skapats utifrån principerna av lean 

inom tillverkningsindustrin. Begreppet uppstod några år efter att lean hade accepterats 

inom tillverkningsindustrin (Gao & Low, 2014). En definition av uttrycket 

formulerades av Koskela et al. 2002 och citerades i  (Gao & Low, 2014, s. 36) som: 

“lean construction is a way to design production systems to minimize waste of 

materials, time, and effort in order to generate the maximum possible amount of 

value.” 

Enligt Koskela har alltså lean construction samma mål som lean production, att ta bort 

slöserier och maximera värde. Det finns dock flera tolkningar av lean construction, 

efterhand som forskningen har utvecklats inom alla delar av byggprocessen har lean 

construction fått en vid betydelse (Gao & Low, 2014). Detta beskrivs av (Emmitt, 

2007, s. 135) som: 

 “the term lean construction tends to be interpreted quite widely, ranging from a term 

to include design and construction activities to very narrow interpretations related to 

specific production functions and/or applications of tools by contractors.” 

Det finns flera modeller för att implementera lean construction i byggföretag idag 

beroende på vilka områden som företaget vill utveckla. Det finns stora skillnader 

mellan tillverkningsindustri och byggindustri, dessa finns beskrivna i Tabell 1. Även 
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fast skillnaderna mellan bygg- och tillverkningsindustrin är många visar studier att 

införande av lean principer inom byggsektorn skapar ökad produktivitet, större 

kostnadskontroll, säkrare leveranstider och planering, bättre kvalitet, arbetsmiljö och 

medarbetarnöjdhet (Gao & Low, 2014). Det är viktigt att lean-principerna från 

tillverkningsindustrin anpassas efter den verksamt de ska användas i, eftersom 

processer och verksamheter ser olika inom olika branscher (Modig & Åhlström, 

2011).  

Tabell 1. Skillnader mellan tillverknings- och byggindustrin (Gao & Low, 2014). 

 

2.1.4. Slöseri 

Bilföretaget Toyota uppfann lean production där deras filosofi och metoder för 

tillverkning och leverans lagt grunden för dagens industrier världen över. Toyotas syn 

på lean production eller på svenska; resurssnål produktion, handlar till stor del om att 

eliminera de icke värdeskapande slöserierna. Företaget har identifierat sju olika 

sorters slöseri som gäller inom produktion men kan appliceras på flera processer som 

till exempel orderregistrering, administration och produktutveckling. De sju sorterna 
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av slöseri är överproduktion, väntan, onödiga transporter eller förflyttningar, 

överarbetning eller felaktig bearbetning, överlager, onödiga arbetsmoment och 

defekter. 

1. Överproduktion. Produktion av komponenter utan beställare hamnar på lager 

vilket i sin tur orsakar onödiga lagerkostnader för lagerhållning och 

transporter. 

2. Väntan. Innefattar all typ av väntan som till exempel att en operatör övervakar 

en automatisk maskin, väntar på verktyg/reservdelar, materialbrist, 

maskinstillestånd eller flaskhalsar i bearbetningen. 

3. Onödiga transporter eller förflyttningar. Är när produkter är i arbetet och 

material, komponenter eller bearbetat gods har ineffektiva transporter eller 

transportvägar mellan processer. 

4. Överarbetning eller felaktig bearbetning. Innebär ineffektiva bearbetningar 

på grund av dåliga verktyg eller när kvalitén på produkten är högre än 

nödvändigt. 

5. Överlager. Onödigt stora lager av råvaror, produkter i arbete eller färdiga 

produkter leder till längre genomflödestider för produkten, mer skadat gods, 

onödiga transport- och lagringskostnader samt förseningar. Stora lager kan 

även dölja problem som felaktiga produkter, stillestånd, långa ställtider och 

dålig produktionsplanering.  

6. Onödiga arbetsmoment. Innefattar alla typer av rörelser anställda gör utan att 

tillföra värde i produkten under ett arbetsmoment. Exempel på onödiga 

arbetsmoment kan vara att sträcka sig efter verktyg eller att gå. 

7. Defekter. Defekta komponenter som kräver reparationer, justeringar eller 

kasseras är slöseri med hantering, tid och energi. 

Skaparen av tankesättet för Toyota production system Ohno Taiichi, ansåg att det 

allvarligaste slöseriet är överproduktion. Ohno Taiichi menade att överproduktion 

orsakade de flesta av de övriga slöserier (Liker, 2009). 

2.2. BIM-verktyg under produktionen 

Det finns många olika sätt att arbeta med BIM. Utifrån bygginformationsmodellen 

kan många operationer utföras som underlättar och effektiviserar byggprocessen. I 

detta avsnitt kommer författarna beskriva de vanligaste arbetssätten som 

bygginformationsmodellen och BIM möjliggör under produktionsprocessen. 

2.2.1. Kollisionskontroll 

Projektering sker ofta separat för varje teknikdisciplin vilket leder till en utmaning att 

få en integrerad lösning som fungerar så bra som möjligt. Till exempel måste 

ventilationsledningar förse byggnaden med luft av rätt kvalitet men samtidigt 

samordnas med andra installationstråk som sprinklersystem och el. Genom att 

projektera i bygginformationsmodeller som sätts ihop till en samordningsmodell kan 

projektörerna samordna de olika teknikdisciplinerna på ett effektivt sätt. Möjligheten 

finns också att utföra kollisionskontroller i programvaran för att hitta eventuella fel 

innan handlingarna når produktionen. Möjligheten till denna samordning gör att 

produktionen får handlingar snabbare och av högre kvalitet, jämfört med om de 

utförts på traditionellt vis med 2D-CAD verktyg (Jongeling, 2008). 
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Utifrån modellen som konstruktörerna skapat börjar entreprenören utvärdera och 

planera sitt projekt. En av de första sakerna som entreprenören lägger fokus på är 

möjligheten att identifiera fel innan produktionen drar igång. Eftersom 

bygginformationsmodellen är i 3D blir visualiseringen av projektet en fördel som 

produktionsledningen kan använda till att hitta fel som ligger kvar från 

projekteringen, trots tidigare kollisionskontroller. När projekteringen är gjord med 

BIM så minskar kvalitetsfelen från 4,5-10 procent till mindre än två procent 

(Granroth, 2011). 

2.2.2. Mängdning och kostnadskalkylering 

En viktig del i byggproduktionen är att ta reda på vilka mängder av olika 

byggnadsmaterial som kommer att behövas under byggnationen av ett byggprojekt. 

Utifrån mängdavtagningen fås en uppskattning av materialåtgången för respektive 

aktivitet, när mängderna blir prissatta fås en kalkyl över kostnaderna. 

Kostnadskalkyler tas fram i olika skeden av byggprocessen för att hålla koll på hur 

mycket projektet kommer att kosta. Traditionellt har informationen till 

mängdavtagningar och kostnadskalkyler tagits från 2D-ritningar. Jongelings studier 

2008 av husbyggnadsprojekt visar på några nackdelar med denna metod gentemot att 

använda en bygginformationsmodell: 

 

- Det är inte ovanligt att informationen beräknas fel, missas eller beräknas 

dubbelt när 2D-ritningar används. När bygginformationsmodellen används blir 

kvalitén högre och underlagen blir exaktare.  

- Det tar längre tid att beräkna mängder på 2D-ritningar. Vid användningen av 

bygginformationsmodellen kan tiden för mängdavtagningar minska med 

omkring 50 %.  

- Vid stora mängder krävs ofta förenklingar för att kunna hantera informationen 

vilket gör att mängderna oftast inte blir exakta. Programvarorna knutna till 

modellen möjliggör hantering av stora mängder data som kan utvärderas på ett 

enkelt sätt.  

 

Det är viktigt att kunna lita på kalkylerna för att de ska fylla en funktion. Kalkylerna 

är även kostsamma att utföra vilket innebär att det blir en kostnadsfördel om de kan 

utföras snabbare och mer exakt (Jongeling, 2008). 

 

När modellen skall användas till mängdning kan problem uppstå om modellen inte är 

skapad för att klara att ta ut en specifik typ av mängd. Det är viktigt att entreprenörer 

kan ställa krav på projekteringen för att modellen ska utformas så den går att använda 

smidigt i produktionen. Modellen bör endast ses som ett hjälpmedel för att underlätta 

mängdningen. Det är enkelt att få ut volymer och antal av olika objekt men modellen 

bedömer inte hur svårt det är att gjuta eller bygga. För att förstå den verkliga 

kostnaden knuten till en mängd måste en person utreda hur svårt det kommer bli att 

bygga de delar som mängden tillhör (Eastman et al., 2011). 
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2.2.3. Samordning 

Under ett byggprojekt är många olika aktörer inblandade. De olika aktörerna behöver 

samordna sina arbeten under planerings- och produktionsfasen för att projektet ska bli 

så lyckat som möjligt. Att arbeta med BIM ger en mer effektiv process för 

samordning jämfört med traditionella arbetsmetoder. Genom att använda modeller 

och digitala dokument kan informationsöverföringen göras mer effektiv och pålitlig 

(Eastman et al., 2011). 

2.2.4. 4D tidsplanering 

Fyrdimensionell CAD eller 4D tidsplanering är ett uttryck för när en produktionsplan 

visualiseras genom att sammanföra en 3D-modell med en tidplan. Verktyg för 

användning av 4D-modeller började utvecklas under 1980-talet för stora och 

komplexa infrastrukturprojekt. Under denna tid togs stillbilder av 3D-modellen från 

olika skeden som kunde ge en bild av byggprocessen under framdrift. Denna metod 

användes inte för att underlätta byggproduktionen utan var främst som ett stöd för 

marknadsföringen av projektet. I mitten och slutet av 90-talet började programvaror 

komma som manuellt kunde länka 3D-geometrier till byggaktiviteter. Med 

bygginformationsmodellen som den ser ut idag kan denna länkning göras mot en 

tidplan på ett rationellt sätt. När arbetsuppgifterna från tidsplaneringsprogrammet 

blivit länkade till ett objekt i modellen kan en simulering göras för utförandet av 

projektet. Att modellen blir knuten till tidplanen ger möjligheten att gå igenom hela 

byggprocessen och identifiera svårigheter innan de uppstår. Det är också värdefullt att 

projektmedlemmarna kan diskutera produktionsgången i detalj och visualisera olika 

steg med dess konsekvenser (Bordoli & Baldwin, 2014). 

 

För att 4D-modellen ska fungera måste objekten i modellen vara grupperade på 

samma sätt som de ska utföras. En betongplatta som ska gjutas i tre separata delar 

måste vara indelad i dessa tre områden redan i modellen för att planeringen ska 

fungera. Därför är det viktigt att entreprenören är med när modellen skapas för att 

kunna ge förslag på de bästa produktionsmetoderna redan då (Bordoli & Baldwin, 

2014). 

2.2.5. Maskinstyrning 

Markentreprenörer kan använda modeller som ett verktyg för maskinstyrning där 

schakt- och fyllaktiviteter kan illustreras direkt i maskinen. Traditionellt har 

modellerna till maskinstyrningen skapats av mätpersonal under produktionsskedet. 

Projektörer har möjlighet att genom bygginformationsmodellen leverera en modell 

som entreprenören kan använda direkt för maskinstyrning (Nilsson, 2010). Effekten 

av att modellen tas fram av projektör är att produktionen behöver utföra mindre 

handpåläggning. Datamängden kan användas direkt i maskinkontrollsystemen och det 

blir en större kompatibilitet där systemen kan klara av datamängden (Skoog, 

Söderström, & Nilsson, 2012). 
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2.2.6. Prefabricering 

För att öka produktiviteten på byggarbetsplatserna ses prefabricering som en viktig 

faktor. Det finns möjligheter till effektiviseringsvinster om standardiseringar, 

modultänkade och upprepningar kan införas i högre grad (Statens Offentliga 

Utredningar, 2012:39, s. 69). Studier har också visat att prefabricering i 

anläggningsprojekt leder till förkortad byggtid och enklare planering. Problem som 

uppkommit i samband med prefabricering är att kommunikationen mellan 

byggarbetsplatsen och fabriken inte fungerat optimalt, vilket kan resultera i fel 

dimensioner på det förtillverkade materialet (Larsson & Simonsson, 2012). 

 

Bygginformationsmodellen är i ett format som integrerar bra med hur tillverkare inom 

industrin arbetar. Tillverkningsindustrin producerar idag mycket utifrån 3D-

modeller.  Det finns möjligheter att synka systemen för att enkelt kunna förtillverka 

gynnsamma delar av modellen för ett effektivare byggande (Hardin, 2009). 

2.3. Skanska Grundläggning 

2.3.1. Koncernen 

Skanska koncernen är en global byggkoncern som bedriver verksamhet i 10 länder 

inom Europa och i USA. Totalt hade koncernen en omsättning på 153 miljarder i 

världen och 34 miljarder i Sverige år 2015. Sammanlagt arbetade 48500 personer 

inom koncernen 2015 (Skanska B, 2016). Verksamheten i Sverige är uppdelad i fyra 

grenar där bygg- och anläggningsverksamheten är den största och äldsta 

verksamhetsgrenen. De övriga tre verksamhetsgrenarna är bostadsutveckling, 

kommersiell utveckling och infrastrukturutveckling. Bygg- och 

anläggningsverksamheten är i sig uppdelad inom tre områden: asfalt och betong, 

husbyggnad och väg- och anläggningar (Skanska C, 2016).  

2.3.2. Skanska Grundläggning 

Skanska Grundläggning är en region av verksamhetsgrenen väg- och anläggning inom 

Skanska Sverige AB.  Skanska Grundläggning utför grundläggning av broar, 

byggnader, kajer, hamnar och bostäder. Region har ca 160 medarbetare som är 

specialiserade inom olika grundläggningsmetoder. Regionen har en egen maskinpark 

för att utföra grundläggningsarbeten i egen regi (Skanska D, 2016). 

 

Till de pålningsmetoder som Skanska Grundläggning utför i Sverige hör slagna 

(betong, trä, stål) och borrade pålar (stålkärnor, rörpålar, injekteringspålar). 

Stödkonstruktioner är också en viktig del av verksamheten, där 

grundläggningsarbeten som slagna sponter, vibrerade sponter, tätsponter, 

berlinerspont, borrade sponter eller stag utförs enligt presentationsmaterial från 

Skanskas databas. 

 

Två projekt Skanska Grundläggning driver i Stockholmsregionen är entreprenaderna 

Trafikplats Vega och FSE 105 Betongtunnel Kungens kurva. Trafikverket i samarbete 
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med Haninge kommun är det som bygger trafikplats Vega i anslutning till väg 73. 

Trafikplatsen består av en cirkulationsplats med tillhörande av och påfarter till väg 73 

där marken är lermäktig. Därför behöver marken förstärkas med bland annat 

betongpålar och kalkcementpelare för att klara av belastningarna för kommande 

betongkonstruktioner. Utöver trafikplatsen innefattar även projektet en omläggning av 

befintlig VA-ledning längs Nynäsvägen (Trafikverket, 2016).  

Entreprenaden FSE 105 Bergtunnel Kungens kurva är en del av Förbifart Stockholm 

och innefattar anslutningstunnlarna söderut tillsammans med den nya trafikplatsen, 

Lindvreten norra (Trafikverket, 2015). Anslutningstunnlarna omfattar ca 350 meter 

tunnel med två körfält i vardera riktningen och ska länka samman befintlig E4/E20 

med Förbifart Stockholm. Arbetet påbörjades våren 2016 och ska stå klart 2021 med 

en ordersumma på ca 1,3 miljarder kronor (Skanska, 2015). 

2.4. Betongpålning 

Pålning som grundläggningsmetod används främst för att öka bärförmågan eller 

reducera sättningarna för en konstruktion. Pålen verkar genom att sprida ut lasten från 

överbyggnaden ner genom instabila jordlager till en mer bärkraftig jord alternativt till 

berg. Jordtyper där pålar är en effektiv grundläggningsmetod är främst där 

jordlagerdjupet är stort och jorden består av torv, lös lera, dy eller gyttja. 

Klassificering av pålar sker efter material, funktionssätt, utförande och 

omgivningspåverkan enligt Tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Fyra olika klassificeringssätt av pålar (Olsson & Holm, 1993). Tabellen är 

orienterad från vänster till höger där de olika klassificeringsområdena ses längst till 

vänster.   
 

Material Betong Trä Stål 

Lastöverföring Spetsburna Mantelburna (friktion eller kohesion) 

Utförande Slagning Borrning Vibration Schaktning 

Omgivningspåverkan Massförträngande Icke massförträngande 

 
 

Valet av vilken grundläggningsmetod som används styrs av de tekniska 

förutsättningarna som resulterar i de lägsta kostnaderna för beställare. Vid pålning 

styr materialet till stor del vilken installationsmetod och vilket verkningssätt pålen 

har. Vid betongpålning tas den största lasten upp via spetsen och installeras vanligen 

via slagning. Även trä installeras via slagning men har till syfte att packa friktionsjord 

eller för att ta upp last via kohesion. Viktigt vid träpålning är att grundvattenytan hela 

tiden täcker pålen då de annars ruttnar och förlorar sin bärighet. Fördelen hos 

stålrörspålar är att massförträngningen är liten vilket leder till god 

nerträngningsförmåga i hårda jordlager. Dessa typer används vanligen som 

komplement till betongpålning på områden där massförträngning kan orsaka problem. 

Grävpålar undviks i Sverige är för att de ses som svårbedömda ur kostnads- och 

kapacitetssynpunkt (Olsson & Holm, 1993). 

 



 

14 

 

 

I Sverige används vanligtvis den ”skandinaviska metoden” där förtillverkade, 

spetsburna betongpålar slås ner i jorden vilket orsakar massförträngning. Tvärsnittet 

på betongpålarna är som standard kvadratiska med en dimension på 235 eller 270 mm 

i kantmått. Andra typer av tvärsnitt är ovanliga men förekommer och går att beställa 

(Olsson & Holm, 1993). Av de nästan 2 100 000 pålmeter som installerades under 

2015 i Sverige var ca 60 % betongpålar (PÅLKOMMISSIONEN, 2016:1). 
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3. Metod 

Kapitlets syfte är att beskriva vilka vetenskapliga metoder som använts för att möta 

forskningsfrågorna. I kapitlet beskrivs tillvägagångssättet för studien, 

datainsamlingsmetoder, hur författarna gått till väga och avslutas med studiens 

trovärdighet. 

3.1. Tillvägagångsätt 

För att besvara forskningsfrågor har författarna valt att använda tre stycken 

huvudmetoder (enkät, intervju och observation) samt en förberedande litteraturstudie. 

Syftet med den förberedande litteraturstudien var dels att skapa sig en bred kunskap 

för att kunna utföra de tre huvudmetoderna efter bästa förmåga. Den andra viktiga 

delen var att ge författarna en djupare kunskap hur BIM och lean kan appliceras inom 

betongpålningsproduktion. För att besvara forskningsfrågorna påbörjades en 

litteraturstudie som låg till grund för utformningen av metoderna. Observationerna 

tillsammans med delar av intervjuerna besvarade forskningsfråga 1 medan 

enkätstudien och intervjuerna besvarade forskningsfråga 2. Tillvägagångsättet finns 

beskrivet i Figur 2. 

 

Figur 2. Tillvägagångsättet för att besvara forskningsfrågorna, där litteraturstudien 

utgjorde startpunkten för arbetet.  

 

Enkätstudien har som syfte att tillsammans med en intervjustudie besvara var Skanska 

Grundläggning använder BIM i arbetet idag. Innan enkäten skickades ut skarpt 

besvarades den av två medarbetare inom Skanska Infrastruktur för att få feedback på 

utformningen av frågorna.  Enkäten delades ut på fem olika projekt som Skanska 

Grundläggning arbetar på i Stockholmsområdet. Dessa projekt utgjorde alla projekt 

som Skanska Grundläggning bedrev aktiv produktion på vid undersökningstillfället. 

Författarna var med när enkäterna delades ut och höll en kort muntlig presentation om 

enkäten innan de svarande fick fylla i enkäten. Presentationen innebar att författarna 

läste upp inledningen på enkäten där syftet med enkäten klargjordes. Efter 

presentationen fick de svarande fylla i enkäten under ca 5-10 min. Enkäterna 

genomfördes på etableringsområdena på respektive arbetsplats under någon av 

arbetsdagens raster. 

 

För att få ett underlag till att förbättra informationsflödet utfördes observationer med 

syftet att skapa en bild över hur pålningsprocessen fungerade. Observationerna 
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utgjorde grunden i värdeflödesanalysen som var det verktyg författarna valt att 

använda. Värdeflödesanalysen bestod av två delar där den första handlade om att 

definiera det nuvarande tillståndet. Den andra delen var att utifrån det nuvarande 

tillståndet ta fram ett effektivare framtida tillstånd. Observationerna utfördes utifrån 

ett observationsprotokoll för att observera de delar som var viktiga i 

värdeflödesanalysen. Observationerna genomfördes utifrån de underprocesser som 

betongpålningen delats upp i. Under observationerna var båda författarna på plats och 

dessa utfördes på arbetsplatsen där processen skedde. Observationerna bestod av två 

delar där den ena var utformad efter samtal med personalen som utförde processen. 

Den andra delen innehöll dokumentationen av tider för olika moment och hur 

författarna såg processen utföras med egna ögon. Observationerna kunde vara allt från 

10 minuter till flera timmar beroende på vilka moment som observerades. 

Observationen dokumenterades på papper med penna. Efter observationen 

sammanställdes protokollen till en digital fil.       

 

Två av intervjuerna utfördes via internetsamtal och en genom ett personligt möte på 

respondentens arbetsplats. Intervjuerna som genomfördes med videoinspelning över 

internet gjordes på det sättet eftersom respondenterna och författarna befann sig långt 

ifrån varandra geografiskt. Båda författarna närvarade under intervjuerna som 

spelades in och pågick mellan 21-54 minuter. Efter intervjun transkriberades det 

kvalitativa materialet och skickades till respondenten för godkännande. 

3.2. Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalysen kommer ursprungligen från företaget Toyota och används för att 

kartlägga värdeflöden i en specifik process. Analysen är ett enkelt verktyg för att 

visualisera flöden av material och information knutet till en produktionsprocess. För 

att kartlägga och effektivisera produktionen finns det otaliga metoder och 

analysverktyg tillgängliga. Fördelarna med värdeflödesanalys är att metodens 

enkelhet möjliggör för personer med endast praktisk kunskap från produktionen att 

dokumentera och se vilka flöden som tillför ett värde för slutkunden. Analysen har 

även sin styrka i att detaljeringsgraden i undersökningen startar väldigt grovt för att 

sedan bli mer precis. Kartläggningen skapar ett resultat oavsett om observationerna 

pågår en kortare period eller under flera år.  Metoden tar begreppet lean produktion 

vidare från att inte bara minska slöserier utan också kartlägga vad orsaken till slöseriet 

kommer ifrån (Rother & Shook, 2002).  

 

För att lyckas med värdeflödesanalysen så bra som möjligt är det viktigt att bilda sig 

en helhetsbild över hela processen. Företag och processer som har en 

produktflödesledare lyckas i allmänhet bättre med att öka värdet i produktionen. 

Värdeflödesanalysen brukar delas upp i fyra olika steg som visas i Figur 3. Analysen 

påbörjas genom att välja en produktfamilj. Produktfamiljen är en delprocess som 

skapar värde för kunden, ofta är det en viss produkt som företaget erbjuder. Ett 

exempel är att Skanska Grundläggning kan erbjuda kunden flera produkter, till 

exempel spontning, betongpålning och RD-pålning för att nämna några. Bland dessa 

är betongpålning en produktfamilj. När den intressanta produktfamiljen är identifierad 

ska det nuvarande tillståndet kartläggas. Det är viktigt att redan från början ha kartlagt 
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hur det framtida tillståndet för processen ska se ut. Detta för att veta vilka aspekter 

som är viktigast att undersöka i kartläggningen av nuvarande tillstånd. Det nuvarande 

tillståndet ska kartläggas bakifrån och framåt, från kunden till leverantören. En viktig 

del i analysen är att förstå kundens krav för att kunna identifiera vilka delar av 

processen som tillför värde till kunden (Rother & Shook, 2002). 

 

Figur 3. De fyra delarna i en värdeflödesanalys (Rother & Shook, 2002).  

 

För att beskriva förädlingsprocessen kartläggs först materialflödet genom olika 

aktiviteter inom processen. För att skapa en bättre förståelse för aktivitetens påverkan 

på produkten adderas information om till exempel ställtider, antal yrkesarbetare, 

produktionsvolymer och cykeltider. Kartläggningen bör till att börja med fokusera på 

de största aktiviteterna och kan efterhand delas upp i mer detaljerade aktiviteter 

(Womack & Jones, 2006). Att identifiera tiden varje process tar är viktig för att 

lokalisera var flaskhalsar uppstår. Ofta ses flaskhalsar genom att lager bildas framför 

dessa i produktionen (Modig & Åhlström, 2011). 

 

Ledtiden beräknas ofta i dagar och är den tiden som produkten vilar i lager under 

produktionen. Den värdehöjande tiden är då produkten bearbetas i produktionen. En 

kortare ledtid innebär att tiden mellan inköp och betalning från kund minskar vilket 

förbättrar värdet av lageromsättningen. När materialflödet är kartlagt ska 

informationsflödet knutet till processen kartläggas. Informationen som flödar inom 

processen är ofta nödvändig för att driva processen framåt men tillför inget värde för 

kunden. Kan informationsflödet minskas eller förenklas genereras värde, därför är 

strävan att helt eliminera behovet av informationsöverföringar (Womack & Jones, 

2006). 
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3.3. Metodansats 

Beroende på vilken vetenskaplig ansats som studeras finns olika angreppssätt. 

Angreppssätten brukar delas in i tre begrepp och benämnas som; deduktiv-, induktiv- 

eller som en kombination av de båda fallen abduktiv metod. 

Deduktiva metoden - Används då forskaren genom empiriska prov av en händelse vill 

stärka redan allmänna principer eller teorier. 

Induktiva metoden - Innebär att forskaren arbetar mot nya upptäckter utan en på 

förhand vedertagen teori. De nya upptäckterna sammanförs sedan till principer och 

nya teorier.  

Abduktiva metoden - Är en växelverkande arbetsmetod mellan induktiv och deduktiv 

slutsats. I det induktiva skedet skapas en teori som sedan i det deduktiva skedet testas, 

stärks eller utvecklas (Olsson & Sörensen, 2011; Patel & Davidson, 2011). 

Författarna av studien har använt sig av den deduktiva metoden eftersom att kunskap 

och teorier redan råder inom ämnet. Författarna har genom enkäten stärkt vissa teorier 

och samtidigt samlat in data. Observationerna har gjorts på en väl inarbetad 

produktionsprocess för att kartlägga och framställa en värdeflödesanalys av hur 

processen ser ut idag. Från värdeflödesanalysen har sedan en framtida vision av 

värdeflödesanalysen gjorts. Data från enkäterna används för att se hur genomförbart 

det framtida tillståndet är och för att skapa sig en bild av vilka åtgärder som kan 

tänkas behövas göras vid ett införande av BIM. 

3.4. Vetenskaplig ansats 

Syftet med en vetenskaplig undersökning klassificeras utifrån rådande kunskap på det 

aktuella problemområdet innan starten av undersökningen. Vilken studie som används 

har att göra med hur mycket kunskap som redan finns på problemområdet samt hur 

omfattande studien är. De allra vanligaste undersökningsmetoderna har fått namn för 

att kunna skilja dem åt utan att gå djupare in på vad de innebär. 

Pilotstudie - Är en mindre förberedande undersökning som används till att kontrollera 

om forskningsprocessens olika moment fungerar. 

Formativ undersökning - Syftet med undersökningen är att utforska befintlig 

kunskap inom området och genom det kunna precisera problemställningar och 

hypoteser för vidare forskning. 

Explorativ undersökning - Explorativ innebär att undersökningen kommer vara av 

utforskande karaktär med syftet att samla på sig kunskap inom ett specifikt område 

mot kända kunskapsluckor. 

Deskriptiv undersökning - En undersökning gjord inom ett problemområde där redan 

viss kunskap existerar för att beskriva förhållanden. 

Hypotesprövande undersökning - När stor kunskap finns inom ett problemområde 

kan utvecklade teorier dras. För att testa teorierna ställs ett antagande (en hypotes) 

upp mot verkligheten som därefter prövas (Olsson & Sörensen, 2011; Patel & 

Davidson, 2011). 

I denna studie har författarna valt att göra en pilotstudie på enkäten innan den 

skickades ut skarpt till produktionspersonalen på Skanska Grundläggning. 
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Pilotstudien gjordes för att säkerställa att personalen uppfattat frågorna på det sätt 

författarna avsett. Författarna ville dessutom få återkoppling om det var någon del av 

enkäten som behövde tydliggöras. Enkäten var av formativ karaktär där författarna 

ville undersöka kunskapsnivån inom BIM hos produktionspersonalen för att kunna 

möta sina forskningsfrågor.  

 

Intervjuerna som genomförts har ett deskriptivt syfte där författarna har intervjuat 

personer som dagligen arbetar och driver utvecklingen av BIM på Skanska. Syftet 

med intervjuerna var att undersöka hur BIM används idag, vilka möjligheter och 

nackdelar som finns men även hur informationsöverföringen sker idag. 

 

För att skapa en värdeflödesanalys vid betongpålning har författarna använt sig av 

observationer. Observationerna är av deskriptiv karaktär där författarna använt 

observationsprotokoll och tidtagarur vid varje observation för att kartlägga 

värdeflödet. Materialet som samlats in under observationerna har bestått av både 

kvalitativt och kvantitativ data. 

3.5. Datainsamling 

Vid datainsamling talas ofta om två olika insamlingsmetoder nämligen kvalitativ och 

kvantitativ. Kvalitativ datainsamling även kallad mjukdatainsamling innebär “att 

egenskapen kan identifieras; det kan avgöras om den finns eller ej men inte gradera 

den”. De vanligaste kvalitativa insamlingsmetoderna är intervjuer och observationer 

på plats (Wallén, 1993, s. 57). Syftet med kvantitativ informationssamling är “att 

upptäcka eller få kännedom om multipla och olika mönster” (Patel & Davidson, 2011, 

s. 131). Den vanligaste formen av kvantitativ informationssamling sker genom 

enkäter som sedan sammanställs i form av statistik (Holme & Solvang, 1997; Olsson 

& Sörensen, 2011). 

3.5.1. Litteraturstudie 

För att skapa en kunskapsgrund inom lean production, lean construction och BIM i 

byggproduktionen valde författarna att genomföra en litteraturstudie på relevant 

litteratur. Sökningen bedrevs som en successiv process som började med den mest 

tillgängliga informationen för att läsa in sig på ämnet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2006). Det var viktigt att väga källors ålder vid en tolkning av verkligheten. En källa 

speglar bara den givna kunskapen och uppfattningen vid upprättandet av litteraturen 

(Holme & Solvang, 1997).  Eftersom det sker en snabb utveckling inom BIM valde 

författarna att lägga sitt fokus på källor från år 2010 och framåt i första hand vid 

sökning av information inom BIM. 

BIM användas idag inom en stor del av byggprocessen och författarna valde med 

avseende på frågeställningarna att endast studera teori som berör byggproduktionen. 

Därför har författarna försökt att begränsa sin sökning till kombinationer av sökord 

för att öka träffsäkerheten av relevant litteratur. Sökningen har sin grund i sökverktyg 

på Luleå tekniska universitet och Kungliga tekniska högskolans bibliotek, där böcker, 

artiklar, rapporter och examensarbeten utgör grunden för teorin som författarna 

sammanställt.  
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3.5.2. Observationer 

Att iaktta en händelse eller företeelse som inträffar i din omgivning kallas för 

observation. En observation kan vara antingen kvalitativ eller kvantitativ och kan 

utföras genom tre olika observationsmetoder; direkt, indirekt eller genom deltagande 

observation.  

Direkt observation - Innebär att observera händelser som sker framför eller runt 

omkring oss i dess naturliga miljö.  

Indirekt observation - Är en avläsning på ett mätinstrument för att få mätdata på en 

händelse som annars kan vara svår att iaktta visuellt. 

Deltagande observation - Observatören går in i den situation som ska studeras som en 

aktiv medlem vilket har betydelse för resultatets verklighet. 

De ovan nämnda observationsmetoderna kan sedan delas in i strukturerad och 

ostrukturerad observation. Den strukturerade observationen utreder ett väl preciserat 

problem. Forskaren har redan innan observationen börjat planera och kartlägga vilka 

situationer och beteenden som skall observeras. En ostrukturerad observation är av 

utredande karaktär om ett preciserat problemområde. Forskaren samlar därför in så 

mycket information som möjligt på det aktuella området under observationen (Olsson 

& Sörensen, 2011; Patel & Davidson, 2011). 

Observationerna i studien är ostrukturerade och en blandning av deltagande, direkta 

och indirekta observationer. Till varje observation har ett observationsprotokoll 

använts med direkta frågor till den observerade personen samt punkter för tid och 

aktiviteter som utförs under processen. Observationerna är genomförda på de två 

Skanskaprojekten Trafikplats Vega och FSE 105 Betongtunnel Kungens kurva som är 

en del av Förbifart Stockholm. Projekten valdes utifrån att Skanska Grundläggning 

endast bedrev betongpålning på dessa projekt i Stockholmsområdet vid tiden för 

undersökningen.  Totalt är 26 observationer genomförda där observationsprotokollet 

kan ses i bilaga 5.  

3.5.3. Intervju och enkät 

Intervjuer används för att genom frågor nå kunskap om respondentens värld (Olsson 

& Sörensen, 2011). En intervju kan vara standardiserad, strukturerad eller som en 

kombination av de båda fallen. Standardiseringen styr i vilken grad 

likalydandefrågorna under intervjuerna ställs. Om standardiseringsgraden är hög 

innebär detta att turordningen för intervjufrågorna är densamma vid varje intervju. 

Struktureringen styr i vilken grad frågorna är fria för respondenten att tolka fritt. 

Struktureringen är med andra ord detsamma som vilket svarsutrymme som lämnas i 

frågan. Vid låg grad av struktur är frågan ställd så att respondenten fritt får svara på 

frågan. Om frågan är ställd som en ja/nej-fråga eller om fasta svarsalternativ finns är 

intervjun av hög strukturgrad (Patel & Davidson, 2011).  

I studien har författarna valt att intervjua två stycken BIM-samordnare och en 

Teknikchef på Skanska för att få deras syn på BIM och informationsflödet under 

grundläggningsproduktion. Målet med intervjuerna var att öka författarnas förståelse 

för hur BIM används ute i projekten idag och hur informationsflödet på sidan om 

BIM ser ut. Författarna ville undersöka vilka möjligheter och eventuella brister som 

uppkommer med BIM. Intervjufrågorna var av hög standardiseringsgrad och låg 
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struktureringsgrad och skickades i förväg över till respondenten. Frågorna som låg till 

grund för alla intervjuer finns i bilaga 4 tillhörande rapporten. 

 

En enkät är en typ av intervju men med hög strukturering och standardisering (Patel 

& Davidson, 2011). För att besvara frågeställning 2 så använde författarna en enkät. 

Enkätens syfte var att kvantitativt mäta i vilken utsträckning arbetssätt relaterade till 

BIM används hos produktionspersonal inom Skanska Grundläggning. Enkäten har 

besvarats av samtlig produktionspersonal som arbetar ute på projekten inom Skanska 

Grundläggning i Stockholms län. Totalt har 38 enkäter skickats ut där 37 har 

besvarats och sammanställts. Enkätens utformning kan ses i bilaga 3 tillhörande 

denna rapport. 

3.6. Metoddiskussion (validitet & reliabilitet) 

Studiens pålitlighet bestäms av hur hög reliabilitet undersökningen har. Hög 

reliabilitet innebär att samma mätning eller undersökning kan upprepas och då erhålla 

samma eller likvärdigt resultat igen. En undersökning bör uppvisa dels hög reliabilitet 

men också hög validitet. Validiteten beskriver hur väl metoderna och utformningen av 

dessa ger svar på de aktuella frågeställningarna (Holme & Solvang, 1997). En 

utveckling av begreppet validitet kan göras och då särskiljs inre validitet och yttre 

validitet. Med inre validitet menas att det är tydligt klarlagt vad begreppen som ska 

mätas betyder och att mätning av dessa utförs på ett vis som trovärdigt återspeglar att 

efterfrågad data blivit mätt. Yttre validitet beror på hur insamlingen av data har gått 

till. Har insamling skett på ett bristfälligt underlag sjunker den yttre validiteten. Den 

inre och yttre validiteten beror inte utav varandra utan måste vägas samman för att få 

en bild av hur god validiteten studien har (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006).  

 

Vid kvalitativa metoder som enkätundersökningen är en del av, finns en nödvändighet 

att ha en hög reliabilitet för att kunna utvärdera resultatet av undersökningen (Holme 

& Solvang, 1997). Att en undersökning får en hög reliabilitet beror också på hur den 

blivit besvarad av objekten. Var det någon fråga som ej besvarades eller angavs flera 

svarsalternativ, kan detta indikera att de svarande inte förstått frågorna fullt ut. För att 

skapa en hög validitet i enkäten är det viktigt att veta vad enkäten ska besvara och 

utforma frågorna därefter. Genom att identifiera vilka variabler som beskriver 

frågeställningen och skapa frågor i enkäten som mäter dessa fås innehållsvaliditet. För 

att säkerställa att enkäten verkligen undersöker de identifierade variablerna som 

framkommit kan enkäten granskas av en utomstående part, med inblick i ämnet. 

Enkäten kan även testas på någon som liknar de som ska undersökas för att säkerställa 

att enkäten tolkas på rätt sätt (Patel & Davidson, 2011). 

 

För att uppnå en god reliabilitet och validitet i studien har författarna utfört 

observationer med ett formulär. Vid observationer kan en teknik med två observatörer 

användas för att minska den enskilda observatörens felbedömning. Den informationen 

som observatörerna observerar och uppfattar lika anses som god, den reliabiliteten 

kallas interbedömarreliabilitet. Observationer bör skrivas ned för att möjliggöra för 

andra forskare att kunna bilda sig sin egen uppfattning över hur observationen är 
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utförd. När transkriberingen är genomförd kan den ytterligare säkras från personliga 

vinklingar genom att de observerade får läsa och kommentera saker de anser är 

felformulerade (Patel & Davidson, 2011). 

 

Vid kvalitativa intervjuer med enskilda personer är det svårt att uppnå en hög 

reliabilitet och syftet med denna undersökningsmetod är inte heller detta. Även 

begreppet validitet får en annorlunda betydelse när intervjuer utförs. Själva syftet med 

metoden är att fånga respondentens uppfattningar och synpunkter inom ämnet. För att 

säkerställa att forskaren förstår respondenten bör intervjun transkriberas. 

Respondenten bör få läsa och kommentera intervjun i efterhand för att minska risken 

för misstolkningar. Validiteten i dessa sammanhang utvärderas från hur forskaren 

lyckas tillämpa sina kunskaper genom hela forskningsprocessen. Vid insamlingen av 

data är kunskapsbasen ofta en viktig faktor för en god validitet. Förstår inte forskaren 

vad den intervjuade menar blir det svårare att upprätthåll en god validitet (Patel & 

Davidson, 2011). 
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4. Resultat 

Första delen av kapitlet redovisar en kartläggning av det nuvarande tillståndet för 

pålningsprocessen. Det nuvarande tillståndet är ett resultat från personlig 

kommunikation och 26 stycken observationer och är tänkt att bemöta forskningsfråga 

1. Andra delen i kapitlet behandlar BIM och är uppdelat i två underrubriker. Första 

underrubriken är en sammanställning av resultatet från tre intervjuer angående BIM. 

Den andra underrubriken redovisar resultatet från enkätstudien på 

produktionspersonalen hos Skanska Grundläggning. Intervjuerna tillsammans med 

resultat från enkäten är tänkt att användas för att bemöta forskningsfråga 2. 

4.1. Nuvarande tillstånd 

Värdeflödesanalysen bygger på information från observationsstudierna som har 

genomförts på projekten Trafikplats Vega och FSE 105 Betongtunnel Kungens kurva. 

Dessa projekt kommer senare i rapporten benämnas som Vega och Kungens kurva. I 

Vega slås både bankpålar och konstruktionspålar medan det i Kungens kurva endast 

slås konstruktionspålar. Värdeflödesanalysen för nuläget kan ses i Figur 4 och en 

förstoring i Bilaga 1, de syftar till att ge en helhetsförståelse för 

produktionsprocessen. Värdeflödesanalysen är ett resultat från observationerna. Det är 

tre huvudgrupper inom produktionen som är delaktiga i processen, personal som utför 

markarbeten så som schakt och fyll, mättekniker som utför utsättning och inmätning 

och grundläggare vilka ansvarar för slagningen av betongpålar. Dessa tre avdelningar 

inom Skanska kommer benämnas Mark, Mätteknik och Grundläggning vidare i 

rapporten. I avsnittet är rubrikerna uppdelade efter hur de har benämnts i 

värdeflödesschemat. Varje rubrik beskriver relevant information kring processen och 

ger en mer detaljerad bild av vad momentet innebär än vad schemat visar. 
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Figur 4. Värdeflödesschema över det nuvarande tillståndet för pålningsprocessen. 

 

4.1.1. Pålfabrik 

Från att pålfabriken i Västerhaninge har mottagit beställningen av pålar till dess att de 

första pålarna kan lämna fabriken tar det ca fem arbetsdagar.  Kapaciteten i fabriken 

var enligt fabrikschefen ca 400-600 pålmeter om dagen. 

En preliminär beställning av pålar skedde först för hela projektet av arbetsledningen 

utifrån konstruktörens geotekniska bedömning. Därefter korrigerades denna 

beställning efterhand som pålar slogs och de verkliga djupen på plats erhölls. 

Pålmaskinisten var ansvarig för den kontinuerliga beställningen av pålar till fabriken 

samt beställde transportör som körde ut pålarna till projektet.  

Vanan att arbeta med bygginformationsmodeller saknades i fabriken vilket innebär att 

den tidiga beställningen från arbetsledningen ut till fabriken oftast skedde i form av en 

Excelfil. 

4.1.2. Transport 

Vid beställning av pålar var det pålmaskinisten som gjorde beställningen mellan 

pålfabriken och projektet. Det var enklare att pålmaskinisten ansvarade för denna 

beställning än någon annan, eftersom pålmaskinisten ofta har bäst kännedom om när 
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leveransen till projektet behövdes. När leveransen kommit till projektet hjälpte 

pålmaskinisten och pålhjälparen till att lossa transporten. Lastbilen som 

transporterade pålarna hade en egen kran som användes vid lossning av pålarna. I 

varje transport kan ca 160 pålmeter levereras, lossningen klockades till ca 18 minuter 

från dess att lastbilen kom till att den kunde lämna projektet.  

4.1.3. Färdigställande av yta 

Hur ytan skulle utformas med hänsyn till storlek och lutning var något som diskuteras 

fram mellan Grundläggning och Mark. Vid beställningen brukade representanter från 

Mark och Grundläggning åka ut för att kontrollera ytan tillsammans med 

pålmaskinisten. Hur ytorna skulle vara designade samt vilket bärlager som skulle 

användas var beskrivet i handlingarna. Mark behövde beställningen ca en vecka innan 

pålningen skulle börja för att hinna planera och utföra uppgiften i tid. Hur stor ytan 

var spelar naturligtvis en roll för tiden. När arbetet blivit utfört av Mark skickade 

arbetsledaren muntligt över informationen till utsättaren som samma dag kunde sätta 

ut pålarna.  

Något som efterfrågas var en skedesplan över hur pålningen skulle gå till, vilket 

skulle ge framförhållning till arbetsledare både inom Grundläggning och Mark. Det 

skulle vara optimalt om Grundläggning kunde skicka över en skiss eller liknande för 

att tydliggöra hur de vill ha ytan i sin beställning. 

4.1.4. Utsättning av pålgrupp 

För att pålmaskinisten ska veta var pålarna ska placeras måste utsättning av pålarna 

ske innan slagning. Mätteknikern förbereder först utsättningen på kontoret genom att 

lägga in relevant utsättningsdata i sin handdator. Därefter transporterar sig 

mätteknikerna till utsättningsplatsen och sätter ut pålarna med GPS-utrustning. När 

utsättningen är klar behöver mätteknikern transportera sig för att kunna utföra nästa 

arbetsuppgift, transporttiden utgår från de projekten som observerades. Alla 

aktiviteter som processen för utsättning innefattar finns beskrivna i Tabell 3. 

Utsättningen genomförs med GPS där själva utsättningsmomentet tar ca 3-4 minuter 

av respektive påle. Ofta sätts pålarna ut i mindre grupper om ca 7-8 pålar åt gången. 

Momentet på arbetsområdet brukar ta ca 20 minuter totalt om det är en mindre 

grupputsättning. 

Tabell 3. Aktiviteterna som utförs i samband med utsättning av pålar samt tiden det 

tar för en mättekniker att utföra dessa. 

Aktivitet Tid  Mättekniker 

Förberedelse inför utsättning på kontoret 50-90 min Aktiv 

Transport till utsättningsområdet 10 min Aktiv 

Utsättning 15-32 min Aktiv 

Eventuell transport tillbaka till etableringen 10 min Aktiv 

 

Även fast pålningen i projekten skiljer sig åt genom bankpålning och 

konstruktionspålning så utfördes utsättningen på samma vis. Under båda 
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observationerna upphörde produktionen medan mätteknikern satte ut en ny pålgrupp. 

Pålkranen var redan på plats och båda yrkesarbetarna väntade på ny utsättning innan 

arbetet kunde återupptas. Vid observationerna skedde alltså ett produktionsstopp 

under tiden utsättningen pågick och väntan innan mätteknikern kom till platsen. Båda 

mätteknikerna sade att utsättningen sker dagligen och ibland flera gånger om dagen. 

Efter utsättning startades pålningen så fort som möjligt igen.  

4.1.5. Pålning 

Innan momentet påbörjades var markytan färdiggjord enligt anvisningar på bärighet 

från handlingar och krav på storlek och maxlutning från produktionen. Leveranserna 

av pålar transporterades hela vägen fram till pålkranens arbetsområde och lades upp 

inom räckhåll för maskinen. Pålar levererades flera gånger om dagen till 

arbetsplatserna vilket medförde att pållagret sällan vilade mer än en dag. Själva 

pålningsprocessen skedde i ett antal steg som beskrivs i Tabell 4. Det fanns alltid två 

yrkesarbetare närvarande under hela processen där den ena beskrivs som 

pålmaskinisten medan den andra är pålhjälparen. Maskinisten lämnade sällan eller 

aldrig maskinen under produktion och pålhjälparen ansvarade för koppling, 

sjunkmätning och lossning. Arbetsprocessen började med att pålarna lyftes in till 

kranen och in i hejaren. Därefter svängde pålkranen runt och ibland behövde den även 

transportera sig en kortare sträcka för att nå platsen där pålen skulle slås. Väl på plats 

hjälpte pålhjälparen maskinisten att ansätta pålen på rätt punkt samt rikta in pålen i 

rätt lutning om pålen skulle slås lutande. Pålen slogs efter detta tills 

stoppslagningskriteriet blivit uppfyllt. Därefter kopplade maskinisten lös pålen och 

svängde runt för att lyfta in nästa påle i kranen. 

Tabell 4. Aktiviteterna som utförs under pålningsprocessen är beskrivna och en 

representativ tid ger en bild av hur lång tid de olika aktiviteterna tar. 

Aktivitet Tid Pålmaskinist Pålhjälpare 

Inlyft av påle till kran 4 min och 20 sek Aktiv Aktiv 

Transport av påle 3 min 10 sek Aktiv Väntar 

Riktning och placering av påle 

(inklusive skarvning) 

Inkluderat i tiden ovan Aktiv Aktiv 

Påle slås 7 min 0 sek Aktiv Väntar 

Sjunkmätning för 

stoppslagningskriteriet 

Inkluderat i slagtiden Aktiv Aktiv 

Transport av pålkran till ny påle 2 min Aktiv Aktiv 

 

Cykeltiden för pålning varierade beroende på vilken påle som skulle slås. De 

geotekniska förhållandena skiljde sig markant mellan de två studerade projekten 

vilket även hade betydelse för pålbarheten. I Vega krävdes åtskilligt mycket färre slag 

för att driva ned pålarna än i Kungens kurva. Tiderna som uppmättes varierade 

således och de cykeltider som uppmätts finns beskrivna i Tabell 5. Tiderna beskriver 

tiden som totalt uppmättes för att utföra alla aktiviteter som är beskrivna i Tabell 4. 

Cykeltiden beskriver tiden från det att pålen börjar kopplas till att nästa påle började 
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kopplas. För några av cyklerna mättes även den värdeskapande tiden i processen, 

vilket var när pålmaskinisten drev ned pålen i jorden. 

 

Tabell 5. Cykeltider för pålar som observerats på de olika projekten Kungens kurva 

och Vega. 

Projekt Pållängd [m] Cykeltid Värdeskapande tid 

Kungens kurva 10 m (rak) 12 min 0 sek - 

Kungens kurva 10 m (lutande) 16 min 30 sek 7 min 0 sek 

Kungens kurva 9 m (lutande) 17 min 25 sek - 

Kungens kurva 10 m (rak) 11 min 15 sek - 

Vega 34 m (rak) 32 min 0 sek 16 min 45 sek 

Vega  24 m (rak) 8 min 0 sek 3 min 10 sek 

Medeltid - 16 min 12 sek 9 min 0 sek 

 

Informationen kring arbetsmomentet fick yrkesarbetarna från arbetsledningen på 

projekten. Yrkesarbetarna behövde veta det teoretiska djupet för de pålar som skulle 

slås. Innan beställning av pålar ville maskinisten helst slå några provpålar i gruppen, 

för att kontrollera hur väl de teoretiska djupen stämde. Detta för att kunna göra en så 

bra beställning som möjligt till fabriken för att minimera spillet. Maskinisten 

ansvarade för att beställa både transporten av pålarna samt pålarna från fabriken. 

Tidigare i projekten har projektledningen och arbetsledningen skickat en preliminär 

beställning till fabriken utifrån de teoretiska längderna på pålarna i handlingarna. 

 

Yrkesarbetarna var också beroende av en pålplan för att veta hur pålarna skulle luta, 

vilket pålnummer de har och dess placering i pålplanen. Var de var placerade i den 

verkliga världen erhölls från utsättningen via GPS av en mättekniker. De behövde 

också veta var PAP-nivån låg och vilken höjdnivå marken var på om arbetskapning 

behöver utföras. Informationen erhölls som en pappersritning som maskinisten kunde 

ha i pålkranen. 

 

Pålmaskinisten skulle leverera information tillbaka efter att pålen blivit slagen vilket 

skedde genom dokumentation i ett pappersprotokoll. Protokollet lämnades sedan över 

till arbetsledningen som förde in informationen till ett Exceldokument på den 

gemensamma databasen för projektet. Den informationen som dokumenterades var 

lutningen på pålen, datum pålen gjöts, påldimension, påltyp, datum för slagning, 

eventuell längd på arbetskapning, sjunkning vid stoppslagning och total pållängd. 

 

Under pålningen identifierade några yrkesarbetare att det var enklare att ha ritningar 

och pålprotokoll i digitalt format, de använde då en surfplatta för dokumentation av 

pålprotokoll. Det fanns dock de som motsatte sig en digital utveckling och hävdade 
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att det fungerade bra med papper som alltid använts. Maskinstyrning var ett annat 

ämne som yrkesarbetarna tog upp som ett intressant utvecklingsområde. 

4.1.6. Arbetskapning 

Arbetskapning var något som ibland måste genomföras när en påle hamnade i vägen 

för att kunna slå nästa påle. Vid dessa tillfällen hjälptes pålmaskinisten och 

pålhjälparen åt, den ena kapade pålen medan den andra sköljde med vatten för att kyla 

sågklingan och minimera dammbildningen. Det var pålmaskinisten och pålhjälparen 

som själva tog initiativet till arbetskapningen för att kunna påla vidare.  

 

Arbetsmomentet tog ungefär lika lång tid som att kapa en påle vid ordinarie 

pålkapning vilket beskrivs i avsnitt 4.1.10 Kapning av påle. Det kan ta lite längre tid 

eftersom att verktygen för arbetskapning inte var lika bra som vid ordinarie 

kapningen. Helst ville produktionen undvika arbetskapning i den mån det gick, detta 

eftersom att verktygen ofta var långt bort och de var svåra att transportera. Oftast 

skedde arbetskapningen inte heller i PAP-nivån och pålen var därför tvungen att 

kapas två gånger. Det skulle underlätta yrkesarbetarens arbete om en bil fanns 

tillgänglig där verktygen kunde ligga samt transporteras i. Vatten var ofta 

svårtillgängligt och brukade ofta vara ett problem att få fram till pålen på många 

arbetsplatser. Därför upplevde yrkesarbetaren att det ofta blev rätt dammigt vid 

arbetskapning. 

 

Vid arbetskapning mättes längden på den avkapade pålen vilket fördes in i 

pålprotokollet där det också markerades att det var utfört. Pålprotokollet levererades 

sedan från pålmaskinisten till arbetsledaren. 

4.1.7. Stötvågsmätning 

Stötvågsmätning eller Case-mätning skede efter att pålarna var slagna. I de 

undersökta projekten utfördes mätningen av en extern konsult. Syftet med mätningen 

var att säkerställa att pålarna uppfyllde den designade bärförmågan. Mätningen 

krävde att pålen utsätts för ett slag från till exempel hejaren, vid slaget uppkom en 

stötvåg i pålen som reflekterades och mättes av en givare som sammanställs till 

grafer. Vid tolkning av graferna kunde information om pålens bärförmåga och kvalitet 

utläsas. Mätningen utfördes på en viss andel av pålarna vilket sedan ansågs 

representativt för en större grupp pålar. 

 

Konsulten kom till arbetsområdet och etablerade sin utrustning. För att fästa givarna 

på pålen behövdes sex hål borras och fyllas med gängad plugg. Efter borrningen 

skruvades givarna fast i pålen. Hejaren placerades på pålen och konsulten gjorde klart 

för mätning. Hejaren slog ett slag åt gången och mätningen registrerades. I Tabell 6 

beskrivs aktiviteterna och vad personerna utför under processen. 
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Tabell 6. I mätprocessen sker olika aktiviteter som finns beskrivna med tid samt vad 

respektive person utförde i arbete inom aktiviteten. 

Aktivitet Tid  Konsult Pålmaskinist Pålhjälpare 

Förberedelse på kontor 30 min Aktiv - - 

Montering av givare och 

ansättning av hejare 

3 min 35 

sek 

Borrar & 

monterar givare 

Väntar samt 

flyttar hejaren 

Väntar 

Slag från hejare och 

mätning 

1 min 25 

sek till 4 

min 0 sek 

Observerar 

mätutrustning 

Slår med 

hejaren 

Väntar 

Rapportskrivning 120 min Aktiv - - 

 

För att utföra arbetsmomentet var det viktigt att projektet hade förberett inför 

mätningen och att alla pålar var slagna och utrustningen befann sig på rätt ställe. Det 

var dessvärre inte alltid fallet, ibland tog utförandet av mätningen mycket längre tid 

på grund av dåliga förberedelser. I dessa fall behövde något åtgärdas innan mätningen 

kunde påbörjas. I Tabell 7 ses hur cykeltiden varierar under observerade 

stötvågsmätningar och även ett sammanställt medelvärde för cykeltiderna. 

Förberedelser på kontoret innan mätningen och rapportskrivning behövde inte 

upprepas för varje påle utan var moment som krävdes innan och efter varje nytt 

mätningstillfälle. 

Tabell 7. Cykeltiden för olika stötvågsmätningar vid observationer på projekten 

Kungens kurva och Vega. 

Projekt Cykeltid Värdeskapande tid 

Kungens kurva 7 min 50 sek - 

Kungens kurva 17 min 50 sek - 

Kungens kurva 7 min 0 sek - 

Kungens kurva 11 min 0 sek - 

Kungens kurva 12 min 0 sek - 

Kungens kurva 12 min 0 sek - 

Vega 5 min 10 sek 1 min 25 sek 

Vega  8 min 20 sek 4 min 0 sek 

Medeltid 10 min 10 sek 2 min 45 sek 

 

Efter att stötvågsmätningen blivit utförd sammanställde konsulten en rapport som 

skickades till produktionsledningen i form av en PDF-fil. Produktionsledningen i sin 

tur skickade denna rapport vidare till konstruktören som använde den för 

kontrollberäkning av pålarna. 
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4.1.8. Schakt vid specialfall 

För att kunna sätta ut PAP-nivån krävdes det att PAP-nivån var synlig och helst 

ovanför marknivån. Om PAP-nivån var under marknivån krävdes det att schaktning 

utfördes mellan pålarna innan utsättning av PAP kunde ske. Schaktning var ett 

moment som mätteknikerna ansåg var tidsödande och borde undvikas.  I de fall då 

pålarna var synliga och PAP-nivån var över marknivån gjordes helst inmätning av 

pålar samt utsättning av PAP samtidigt. 

 

4.1.9. Inmätning av pålgrupp och utsättning av PAP 

Inmätning av pålgrupp gjordes för att säkerställa att den beställda pålen från 

konstruktören befinner sig inom de toleranser som är satta. Det som mättes under 

momentet var pålens lutning och höjd. Det första som gjordes vid inmätning var att 

ställa upp totalstationen och göra den till en fri station genom att mäta in kända 

punkter på arbetsplatsen. Lutningen ficks genom att mäta tre punkter med hjälp av en 

prisma, två längs ena kanten av pålen och en på den diagonala kanten mittemot. 

Programmet beräknade sedan ut centrumlinjen för pålen. För att mäta pålens lutning 

krävdes det att minst en halvmeter av pålen sticker upp från marken. Höjden mättes 

genom att mäta två punkter, en i toppen och en i botten där det sedan skapades en 

linje mellan punkterna. Detta gjordes för att kunna identifiera vilken påle som hörde 

till vilken mätdata inne på kontoret. Vid lutande pålar kunde toppen på en lutande 

påle ligga nära toppen på en rak påle och de kunde vara svårt att särskilja dem åt om 

de endast var mätta i en punkt på toppen. Genom att dra av höjden på pålen ner till 

PAP-nivån kunde sedan pålens effektiva längd beräknas. I Tabell 8 ses uppmätta tider 

för respektive moment vid inmätningen. 

Om markytan ligger under PAP-nivån brukar vanligtvis inmätningen av pålar samt 

utsättning av PAP ske samtidigt. Om markytan ligger över PAP-nivån krävdes det att 

schaktning runt pålen utfördes för att kunna sätta ut PAP-nivån. 

 

Tabell 8. Sammanställning av de mätta tiderna vid inmätning av betongpålar. 

Aktivitet Projekt Tid Mättekniker 

Förberedelser av 

inmätning 

Kungens kurva 5 min Aktiv 

Transport till 

inmätning 

Kungens kurva 10 min Aktiv 

Etablering av 

totalstation 

Kungens kurva 5 min Aktiv 

Inmätning Kungens kurva 15-20 

min/pålgrupp 

Aktiv 

Efterarbete Kungens kurva 2-3 timmar Aktiv 

Totalt:  Kungens kurva 2h 35 min – 3h 40 

min 

Effektiv tid 
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På projektet i Vega fick författarna en utförligare genomgång av arbetsmomenten 

under inmätningen vilket ledde till längre tider. Etableringen av totalstation tog på 

Vega 18 min och 30 sek. Inmätningen av sju påltoppar samt markering av vilka pålar 

som ej kunde mätas in från den fria stationens position utfördes på ca 26 min. 

Inmätning av fem stycken lutande pålar mättes in på tolv minuter. Mätteknikern 

uppskattar att 40-50 pålar om dagen skulle kunna gå att mäta in om mätteknikern 

endast arbetade med det. 

Mätteknikerna höll själva koll på när pålarna var färdigslagna och skulle mätas in, 

ibland ringde arbetsledning och gav denna information. När de slagna pålarna var 

inmätta så skickade mätteknikerna informationen med mejl vidare till konstruktören 

som då kontrollerade pålarna. Vid utsättningen av PAP hade mätteknikerna själva 

tagit ut PAP-nivån från handlingarna. 

En stor del av tiden gick åt till att transformera koordinater mellan lokala och globala 

koordinater. Mätteknikerna använde sig av globala koordinater på arbetsplatsen 

medan konstruktören använde sig av lokala koordinater i sitt beräkningsprogram. 

Mätteknikerna tyckte att de skulle få informationen i globala koordinater då de ansåg 

att ansvaret för transformeringen borde ligga hos konstruktören. 

4.1.10. Kapning av påle 

Efter att inmätning och stötvågsmätning hade skett av pålarna skulle de kapas enligt 

PAP. På projekten Kungens kurva och Vega hade en underentreprenör anlitats för 

kapningen av pålar. Själva kapningsprocessen var lik arbetskapning och var förenad 

med stora risker. Vid manuell kapning fästes en metallram på pålen som sågmaskinen 

hängdes fast i. Sedan sågades pålen i hörnen tills armeringen hade blivit avkapad. 

Därefter slogs pålen av med en slägga och föll till marken. Om den uppstickande 

delen av pålen som skulle kapas bort var väldigt lång alternativt stod vertikalt så 

krävdes en grävare för att hålla i pålen medan kapning pågick. Detta var för att 

minimera risken för att pålkaparen skulle få pålen över sig. Efter att kapningen var 

utförd lyfte en grävare bort pålkapet från platsen. 

 

Kapningen utfördes antingen manuellt där cykeltiden det tar att utföra pålkapningen 

ses i Tabell 9. När markförhållandena var gynnsamma och pålarna lutande kunde en 

pålkapningsrobot användas vid stora kapmängder. Roboten var radiostyrd och 

operatören kunde befinna sig utanför det riskfyllda arbetsområdet närmast pålen. 

Tabell 9. Beskrivning av cykeltiden för kapning av pålar vid projektet Kungens kurva. 

Projekt Cykeltid Värdeskapande tid 

Kungens kurva 2 min 20 sek - 

Kungens kurva 2 min 15 sek - 

 

Vid ett tillfälle skulle pålkaparen kapa 17 stycken pålar och detta tog ca 1 timme och 

30 min. En påle kapades således på ca fem minuter och 20 sekunder då inkluderat 

etablering av utrustning och framdragning av vatten och el. Just framdragning av 
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vatten och el belyste pålkaparen som ett problem då detta inte alltid fanns 

lättillgängligt vid pålarna på byggarbetsplatsen. På båda projekten hade en och samma 

underentreprenör anlitats och denne bokades in en tid i förväg innan kapning. Det var 

enligt honom inte så många firmor som höll på med pålkapning och han hade rätt 

mycket jobb tyckte han själv.  

 

Det existerar alternativa kapningsmetoder förutom robotkapning på marknaden enligt 

projektchefen på Kungens kurva. Ett finskt företag har utvecklat en 

kapningsanordning som kopplas på en grävmaskin och kan kapa pålar utan manuell 

sågning (Motocut, 2016). 

4.1.11. Inmätning av kapad påltopp 

Efter att pålen blivit kapad så mättes höjden av påltoppen igen med totalstation. 

Mätningen var en egenkontroll för att säkerställa att kapning av pålarna var utförd 

enligt de toleranser som gäller. Mättekniker åkte ut till de kapade pålarna och mätte in 

påltopparna. Höjden på inmätningen jämfördes sedan mot PAP-nivån och de 

toleranser som gällde i handlingarna. Handlingarna från inmätning sparades internt 

inom projektet enligt projektchefen på Kungens kurva. 

 

4.1.12. Konstruktör 

Konstruktörens uppgifter under pålningsprocessen var att hjälpa till att placera ut 

ersättningspålar och omberäkna konstruktionen samt att kontrollberäkna det faktiska 

utfallet. När en påle blivit avslagen under produktion brukade produktionen ringa till 

konstruktören samt komma med ett förslag om var en ny påle kunde slås. Förslaget 

levererades via mejl till konstruktören, där konstruktören tog bort den gamla pålen 

från beräkningen och lade in den nya positionen. Klarar konstruktionen de krav som 

ställdes mejlades ett godkännande av placeringen ut till produktionsledningen. 

När pålningsprocessen avslutats levererade produktionsledningen eller mätteknikerna 

på projektet inmätningsfiler, pålningsprotokoll samt stötvågsrapporten till 

konstruktören i form av PDF- och dwg-filer. Från inmätningsfilerna och 

stötvågsmätningarna matades det verkliga utfallet in i modellen och pålarnas läge och 

längd korrigerades.  

Då konstruktören jobbade i lokala koordinater medan mätteknikerna jobbade i globala 

koordinater behövde mätvärdena från det ena koordinatsystemet transformeras för att 

kunna användas. Transformeringen av koordinatsystemet tog en del tid och utfördes 

ibland av konstruktören och ibland av mätteknikerna. Kontrollberäkningarna 

sammanställdes sedan till en rapport vilket tog mellan en och fyra dagar, som därefter 

skickade till beställaren. 

4.1.13. Kund 

Kunden för projektet i Kungens kurva såg gärna en kontrollplan där dokumentationen 

var uppdelad i mindre delar. I stora projekt ville kunden succesivt jobba med att 

kontrollera arbetet, där uppdelningarna godkändes allt eftersom projektet fortskred. 
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Att i slutet av ett stort projekt kontrollera alla delar skulle ta för lång tid och 

eventuella anmärkningar vara svåra eller omöjliga att åtgärda. Viktigt var även att allt 

i kontrollplanen var mätbart annars blev det helt oanvändbart och kostade endast 

pengar. Kunden skulle gärna vilja följa produktionen via samma dokumentation som 

produktion har för att undvika onödiga diskussioner och missförstånd. Ju snabbare 

produktionen levererar komplett dokumentation desto snabbare kan kunden gå 

igenom materialet. Komplett dokumentation kan givetvis innehålla avvikelser, om 

avvikelserna är åtgärdade eller kontrollberäknade godkänns dokumentationen. När 

dokumentationen är godkänd hos kunden sker betalning enligt den överenskomna 

betalningsplan som finns i projektet. För att dokumentationen för en betongpåle ska 

vara komplett ska följande dokument finnas med: pålprotokoll, inmätningsprotokoll, 

egenkontroll, kontrollplan, kontrollberäkningsrapport samt rapport från 

stötvågsmätningen. 

 

Anledningen till att dokumentationen var viktig för kunden grundar sig i att om 

problem med konstruktionen senare skulle uppstå kan de enklare åtgärdas. Då har 

kunden en möjlighet att gå in i relationshandlingarna och se hur konstruktionen blivit 

uppbyggd, vilka svagheter som kunde finnas och vidta åtgärder därefter.  

 

De delar i pålningsprocessen som var speciellt intressanta för kunden var 

stötvågsmätningen, inmätningen och till viss del även PAP-nivån. I 

stötvågsmätningsrapporten gick kunden igenom varenda graf för att se att pålen 

upptog de laster den skulle. Vid inmätningen fanns toleranser som pålen skulle ligga 

inom, gör pålen inte det krävdes det en kontrollberäkning, alternativt en extra påle 

som säkerställde konstruktionen. För PAP-nivån fanns även toleranser där kunden 

helst såg att entreprenörer per automatik vidtog åtgärder och dokumenterade det. 

4.2. BIM 

4.2.1. Intervju 

Idag har BIM växt till ett vitt begrepp där det på Skanska benämns som Building 

Information Management. Det handlar om smart informationshantering där Skanska 

har valt att fokusera på det som går påverka, nämligen informationshanteringen vid 

genomförande av byggprojekt.  När kunden vill ha information om förvaltning är det 

givetvis något som ska finnas med men ingenting Skanska driver utvecklingen för 

(BIM-samordnare 1; Teknikchef). 

 

Utvecklingen av BIM har bedrivits i över tio år men de senaste fem åren har det satt 

fart ordentligt. När utvecklingen av programvaror skedde tog Skanska fram en 

handlingsplan för hur det skulle implementeras i företaget, först och främst i stora 

infrastrukturprojekt (BIM-samordnare 1; Teknikchef). Utvecklingen bedrevs främst 

hos projektering och på mätsidan ute i projekten. Syftet var att komma bort från att 

bygga information på olika enheter i projekten. Att projekteringen skickar ut 

pappersritningar till projekten som sedan mätteknikerna i projekten byggde 3D-

modeller av för att köra maskinstyrning på. Hos anläggningsprojekt har fokus legat 
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mer på informationsflödet än exempelvis vid husprojekt. I husprojekt har intresset 

främst legat i samordning och kollisionskontroller där intresset varit att kunna slå ihop 

olika modeller och titta på var eventuella krockarna uppkommer (BIM-samordnare 1). 

 

Utmaningen med BIM som Skanska står inför är att förändra dagens processer till att 

effektivt dra nytta av den informationen som skapas inom projekten. Det är mycket 

information och det gäller att hålla ordning på den (BIM-samordnare 1). Att förändra 

sina processer är inte något som bara händer. Det gäller att hitta gemensamma 

arbetssätt för att dra nytta av informationsflödet (BIM-samordnare 1; Teknikchef). 

Idag sker mycket av utvecklingen kring hur informationen fås in i modellerna men det 

stora problemet är att få ut informationen till de som faktiskt ska använda den (BIM-

samordnare 2).  

”Producenterna av modellerna är rätt behjälpta av tekniken medan brukarna är lite 

stjälpta av tekniken.” – BIM-samordnare 2 

”Det var en tröghet i kommunikationen när den skedde via pappersritningar som gav 

större möjlighet till kontroll – även om det hände att man byggde på fel version av en 

ritning ändå.”– BIM-samordnare 1 

 

Utvecklingen av BIM måste ske gemensamt hos medarbetare, kunder, leverantörer av 

både material och programvaror. Om utvecklingen går för fort eller sker individuellt 

drar ingen nytta av det samtidigt som det kostar pengar. I Kungens kurva har kunden 

ställt krav på att modellerna i förfrågningsunderlaget ska användas. Detta i sin tur 

ställer krav på utförare som ställer nya krav på leverantörerna och sakta så sker 

utvecklingen (Teknikchef). I samma projekt arbetar Skanska med informationsflödet 

mellan projektering, kalkyl och planering. Genom att ta fram ett gemensamt arbetssätt 

var målet att skapa ett så effektivt informationsflöde som möjligt där emellan. 

Informationsflödet är sedan tänkt nå ut till alla i projektet, inte minst de som ska 

utföra arbetet (BIM-samordnare 1). 

”Rent IT-tekniskt är det en massa informationsöverföringar som måste knytas ihop.” 

– Teknikchef 

Det är fortfarande de grundläggande sakerna som måste utvecklas. På vilket sätt ska 

yrkesarbetarna få ta del av informationen som finns inne på kontoret? I framtiden vill 

Skanska ta sig ifrån papperskopior och istället ha tillgång till aktuella ritningar direkt 

från projektnätverket ute på byggarbetsplatsen (BIM-samordnare 1). 

”Det handlar inte om att nå en hög högstanivå utan snarare en högre lägstanivå.” – 

BIM-samordnare 2 

 

Risken vid att använda BIM i byggproduktionen är att arbetarna blir förblindade av 

tekniken. De gamla invanda traditionella arbetssätten är ett resultat av många års 

arbete och en motsvarighet mot den nyare tekniken har inte tagits fram. Det är ingen 

process som går att skynda på då risken finns för att förlora gamla bra arbetssätt bara 

för att införa ett nytt verktyg (BIM-samordnare 1; Teknikchef). 

”Det är samma problem som vi ska lösa men med ett nytt verktyg.” – Teknikchef 
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”Klarar vi bara av att redovisa den inbyggda informationen på rätt sätt så är vi 

otroligt hjälpta av tekniken.” – BIM-samordnare 2 

Huvudsaken med att använda 3D-projektering är att upptäcka saker mycket tidigare, 

saker som annars skulle dykt upp ute på plats. Sen underlättar såklart den inbyggda 

informationen för mängdavtagning och snabbt framställande av ritningar (BIM-

samordnare 2).  

 

Utvecklingen av BIM de närmsta åren kommer handla om att få alla i projektet att 

använda informationen. Som det ser ut i dagsläget är det begränsningar i projekten 

kring vilka som får ta del av bygginformationen (BIM-samordnare 1). Framförallt 

kommer BIM användas mer i produktion för att få en vana att arbeta med modeller. I 

byggbranschen är det ett jättekliv att gå från ritningar till modeller vilket lär ta tid att 

genomföra (BIM-samordnare 2). Det kommer även vara en självklarhet att projektera 

i 3D. Systemen mellan tidsplanering, ekonomistyrning och 3D-modeller kommer då 

att vara bättre integrerade än det är idag (Teknikchef). 

”Skulle inte bli förvånad om det tar decennier innan det börjar bli någon form av 

normalt arbetssätt.” – BIM-samordnare 2 

”Vi kommer även ha höjt vår mognadsgrad väsentligt vad de gäller datorer bland 

våra medarbetare.” – Teknikchef 

”Vi behöver också jobba med hur vi ska göra informationen tillgänglig för alla som 

berörs av den i projekten.” – BIM-samordnare 1 

”Mycket tror jag handlar om att få alla i projektet att kunna använda informationen. 

Idag är det rätt begränsat om vilka som får ta del av den här byggnadsinformationen. 

Vi vill ju sprida användningen till alla delar i projektet. Vi kanske inte gör så mycket 

nytt, vi har ju testat en del som sagt, 4D och vi kikar på 5D i Kungens kurva. Sen 

handlar det mycket om, det vi nu testar, att få spridning på det. Standardisera det och 

sprid det mellan projekt och även inom projekt, att fler tar del av de 

informationsmodeller som tas fram i projektet, att informationen går hela vägen ut.” 

– BIM-samordnare 1 

 

Vid anläggningsproduktion har konstruktörerna jobbat ett antal år med 3D-

projektering och har börjat ta till sig det. Det har varit ett jättekliv för en konstruktör 

att gå från 2D till 3D. Nästa utmaning är att på arbetsplatsen börjar ta till sig och 

använda 3D-modellerna när arbetsberedningar utförs. Det görs idag med penna och 

papper (Teknikchef).  

 

”En av de första stegen är modeller på arbetsplatser tror jag. Nu har vi ju gjort saker 

och ting i efterföljande steg i den här implementeringen. Vi testat 4D (modell kopplad 

till tidplan) och börjat nosa på 5D (Kungens kurva bland annat). Den erfarenheter vi 

har fått där behöver vi gå tillbaka med och jobba in i tidigare steg.” – BIM-

samordnare 1 

 

För grundläggningsproduktion kommer BIMs utveckling handla om att föra över 

information från produktion till projektering. Informationen handlar om vad som är 
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utfört, hur det är utfört samt om avvikelser från projekteringen (BIM-samordnare 1). 

Ett annat utvecklingsområde för BIM inom grundläggningsproduktion där utveckling 

kommer ske är maskinstyrning. 

”Jag fattar ju inte varför vi inte har maskinstyrning på våra pålmaskiner.” – 

Teknikchef 

 

Vid ett införande av BIM kommer yrkesarbetaren kunna få en bättre visuell förståelse 

för det arbete de ska utföra. Via modellen kan yrkesarbetaren se framdrifter, 

problemområden och planera sin uppställning av maskiner på ett helt annat sätt än 

idag (Teknikchef). Modellen kan bli en väg eller en hubb för yrkesarbetaren att nå 

information om detaljer kring utförandet för de arbetsmoment som ska utföras (BIM-

samordnare 1). När det kommer till modellen bör det skiljas på interna och externa 

geometrier. De externa geometrierna är väldigt viktiga att modellera upp som 

angränsar mot andra teknikområden exempelvis en bottenplatta. De interna 

geometrierna är till exempel armeringen i bottenplattan. Armeringen är kanske inte 

lika viktigt att modellera upp exakt då de kan vara lättare att se detaljer på utförandet 

via en pappersritning. Pappersritningen är även lättare än en modell att ta med till 

specifika arbetsområdet. Via modellen kan yrkesarbetaren få en mer övergripande 

bild på hur det ska se ut och via pappersritning kan produktionspersonalen ta del av de 

mer exakta detaljerna i utförandet (BIM-samordnare 2).  

 

Själva informationsflödet skiljer sig inte jättemycket mellan projektering och 

produktion i ett traditionellt projekt med ritningar och ett BIM-projekt. Däremot 

förenklas det om förslagshandlingen kommer som en modell, då det blir lättare att 

samordningsgranska modellen mot andra teknikområden till exempel VA. Kollisioner 

som är svåra att uppfatta via ritningar upptäcks lättare i modellen. Vanligtvis sker 

informationsöverföringen via telefon, mejl och Sharepoint. Sharepoint är en databas 

med lagrad och delad information i projektet.  (BIM-samordnare 2).  

”Det skickas alldeles för mycket mejl. Alternativet skulle vara ärenden på Sharepoint 

där man hela tiden loggar vad som händer och vilka beslut som tas av vem.” – BIM-

samordnare 2 

De olika systemen, programvaror och specialverktyg som används i ett projekt på 

Skanska är inte alltid optimerade för varandra. Där arbetas med att bygga upp 

instruktioner så att kommunikationen optimeras mellan systemen via en databas. Det 

finns många system eller BIM-verktyg som anser sig ha alla delar samlade men allt 

som oftast är det kompromisser av något (BIM-samordnare 1).  

” … varje del i den här processen ska använda det verktyget som är bäst för just den 

arbetsuppgift som man har” – BIM-samordnare 1 

 

Idag finns inget enhetligt system i Skanska för hur kodningen av ett objekt i 

bygginformationsmodellen ska se ut. Projektet i Kungens kurva har ett eget 

kodsystem där varje objekt har fått en littera, ett nummer och en anläggningsdel för 

att det ska bli spårbart på alla nivåer. Koden blir ofta sekundär då benämningar på 

anläggningsdelar är lättare att prata om med gemene man, men vid mängdhantering är 
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koderna viktiga (BIM-samordnare 2).  Vad det gäller attributen och informationen 

tillhörande varje objekt beror det helt på kraven i projektet. Det är viktigt att 

produktion specificerar vilken information från projekteringen som ska knytas an till 

ett objekt för att modellen ska komma till nytta (BIM-samordnare 1). 

”I vissa projekt så har beställaren krav på information som dem ska använda i sin 

förvaltning.” – BIM-samordnare 1 

4.2.2. Enkäter 

Enkäterna delades ut till 38 stycken medarbetare på Skanska Grundläggning där 37 

stycken av enkäterna blev besvarade under oktober och november 2016. Enkätens 

första sex frågor besvarades med kryss och har sammanställts till diagram. I fråga sju 

har svaren delats in i kategorier där de mer utförligare svaren har presenterats. Från 

fråga åtta har alla svaren sammanställts till en tabell. Siffror i diagrammen står för 

antalet svar och procentsatsen står för hur stor del av de svarande som hör till 

svarskategorin. Enkäten kan ses i bilaga 3. 

Författarna ville med frågan i Figur 5 undersöka hur många som har hört talas om 

BIM innan enkäten, fanns det några skillnader mellan yrkeskategorierna? Från figuren 

kan ses att 62 % av de tillfrågade har hört talas om BIM och där majoriteten av dessa, 

46 % var tjänstemän. Av de 19 tjänstemännen var det bara två stycken som inte hade 

hört talas om BIM. Bland de 18 yrkesarbetarna hade 12 stycken inte hört talas om 

BIM. 

 

Figur 5. Beskriver hur välkänt begreppet BIM är mellan yrkesarbetare och 

tjänstemän på Skanska Grundläggning. 

 

Genom frågan i Figur 6 ville författarna få en uppfattning av hur vanligt BIM är ute 

på arbetsplatserna. Det som med säkerhet kan säga är att 20 av de totalt 37 förfrågade 

personerna har arbetat på en arbetsplats där BIM används. Hos de resterande 17 

personerna kan ett mörkertal finnas som kanske arbetat på en arbetsplats utan att veta 

om det. 

17

46%

2

5%

6

16%

12

33%

Har du hört talas om BIM innan denna 

enkät?

Ja tjänsteman

Nej tjänsteman

Ja yrkesarbetare

Nej yrkesarbetare



 

38 

 

 

 

Figur 6. Ett diagram över hur vanligt BIM är på Skanska Grundläggnings 

arbetsplatser. 

 

Författarna ville med frågan i Figur 7 undersöka hur många som använt BIM under 

sin tid på Skanska Grundläggning, finns det några skillnader mellan 

yrkeskategorierna? Av de 17 tjänstemän som kände till BIM från Figur 5 har 12 av 

dessa arbetat med BIM. Av de sex yrkesarbetarna som kände till BIM så var det bara 

en av de totalt 18 tillfrågade yrkesarbetarna som använt BIM i arbetet.  

 

Figur 7. Beskriver hur utbrett användandet av BIM är mellan tjänstemän och 

yrkesarbetare på Skanska Grundläggning. 

 

Som följdfråga på de som svarat ja på frågan i Figur 7 ville författarna ta reda på vilka 

arbetssätt BIM används på. Från litteraturstudien hade författarna gett exempel på 

arbetssätt kopplade till BIM men även lämnat en post för annat. En person hade 

skrivit kapacitetsuppföljning på denna post och där av är annat utbytt till 

kapacitetsuppföljning i Figur 8. Alla de 13 personerna som har arbetat med BIM har 

även visualiserat med hjälp av BIM. Det näst vanligaste att arbeta med är mängdning 
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och planering där åtta personer har uppgivit detta. Därefter är kollisionskontroll, 

ritningsläsning och samordning tätt bakom med fyra till sex personer. En till två 

personer har använt BIM för prefabricering, kostnadskalkylering och 

kapacitetsuppföljning. Ingen av de tillfrågade har arbetat med maskinstyrning. 

 

Figur 8. Visualiserar på vilket arbetssätt BIM används på inom företaget. 

 

Som följdfråga på de som svarat nej på frågan i Figur 7 ville författarna få reda på 

varför de inte använt BIM. Några av de som kryssat i alternativet ”vet ej” på frågan 

har ändå valt att besvara följdfrågan. Dessa svar är inräknade bland svaren i Figur 9. 
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Figur 9. Visualiserar svar på varför personen inte använt sig av BIM på Skanska 

Grundläggning. 

 

En av frågorna på enkäten var hur ofta personalen använder sig av BIM vilket ses i 

Figur 10. Det som kan avläsa är att åtta personer arbetar dagligen eller varje vecka 

med BIM, medan de resterande 29 personerna väldigt sällan eller inte alls använder 

sig utav BIM.   

 

Figur 10. Visar hur ofta BIM används hos personalen på Skanska Grundläggning. 
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På fråga sju i enkäten som löd ”Hur tror du BIM som arbetssätt skulle kunna 

utvecklas på din arbetsplats?” fick respondenten svara fritt. Sju av de 37 svarande 

belyste att kompetensen på området var för låg och att utbildning skulle kunna vara en 

bra väg att gå. Några av de utförligare svaren angående utbildning ses i Tabell 10. 

Tabell 10. Citat från enkäterna angående utbildning, datorvana och kompetensnivå 

inom BIM. 

”Att personal får mer vana att arbeta med det och lär sig verktygen. Till exempel lär 

sig sätt att mängda och kollisionskontroll. För vissa ej datavana är tröskeln hög för 

att lära sig verktygen. För YA i maskiner kan verktygen utvecklas så att de lättare 

kan använda det i maskinen utan att behöva ha för mycket bakgrundskunskap”. 

”På mitt nuvarande projekt används BIM flitigt, så genom att utbilda mig själv i det 

skulle det bli lättare för mig”. 

”Det är ett fåtal personer som är väl insatta. Kunskapen om modellen skulle behöva 

byggas på hos fler”. 

”Lättare för alla att använda modellen, men det kanske är mer datorvana som måste 

uppgraderas. Bättre flöden mellan allting, mer fokus på att bygga struktur behövs”. 
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Ett annat område på frågan som sju personer berörde var användarvänligheten som 

behöver förbättras. Några av dessa citat finns representerade i Tabell 11. 

Tabell 11. Citat från enkäterna gällande användarvänligheten. 

”Stor potential för utveckling. Enklare att kunna mängda, planera och visualisera 

moment under byggets gång”. 

”Verktygslådan behöver utvecklas för att möjliggöra en enklare transaktion mellan 

papper och ritningsprojekt till papperslöst”. 

”Tidigare markerat revisioner. Vad har ändrats, enkel markerat i modell. Plan för 

implementering den i produktionen”. 

”Full användning av modellen, alltså ta tillvara på informationen i modellen på ett 

bättre sätt. Automatiskt informationsflöde mellan tidplan, budget, maskiner etc”. 

 

Tre personer har i enkäten svarat att de måste försöka involvera fler arbetare att 

använda sig av BIM. Två av citaten finns sist i Tabell 10 om utbildning medan det 

sista citatet löd ” Ge mer verktyg för att kunna jobba med det. Ha övergångsfaser så 

att det blir roligt och positivt och inte upplevs som ett jobbigt moment. Involvera YA.” 

Tre personer lyfte fram den interna kommunikationen för att till exempel ge 

produktionsförslag som ses i Tabell 12. 

Tabell 12. Citat från enkäten gällande intern kommunikation.  

”Egenutveckling där vi själva kan ändra/rita i egna modeller för att kunna ge förslag 

på produktionsanpassningar och se när det påverkar omgivningen”. 

”Utveckla ett bättre samarbete mellan konstruktör och utförare”. 

”Bättre samarbete mellan konstruktör och utförare”. 

 

 

På fråga åtta i enkäten som löd ”Finns det moment där ni testat BIM men medvetet 

valt att inte använda det?” så svarade sex stycken ja. Anledningen till varför de inte 

valt att använda BIM finns sammanställt i Tabell 13. 

Tabell 13. Sammanställning av svaren i fråga åtta där BIM idag har frångåtts för 

andra metoder. 

”Dom ligger efter med ritningar”. 

”Då det varit svårt att få en bra överblick vid mätning. Då bad vi om ritningar 

istället”. 

”Kan upplevas "rörigt/stökigt" första gången man ser detta”. 

”Uppföljning/Avstämning, ute på plats i projekt. Enklare på papper i dagsläget”. 

”BIM kan ibland vara för krångligt och bromsa mer än bidra”. 

”Ritningsläsning i maskiner. Vi är ej redo”. 
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5. Analys 

I kapitlet kommer analyser av resultatet och teorin utföras. Utifrån det nuvarande 

tillståndet så beskrivs effektiviseringar och förbättringar för processen. Analyskapitlet 

har sin utgångspunkt i det nuvarande tillstånd som beskrivits i resultatdelen. 

Avslutningsvis analyseras resultaten från enkäten och intervjuerna under avsnittet 

BIM. Det framtida tillståndet bygger på resultatets data och har kompletterats med 

information om de möjliga utvecklingsområdena. 

5.1. Framtida tillstånd 

Det framtida tillståndet för betongpålningsprocessen ses i Figur 11 och en förstoring 

av samma figur finns i Bilaga 2. Det finns några förändringar som författarna har valt 

att lyfta fram mot det nuvarande tillståndet. Förändringarna kommer att beskrivas mer 

ingående i kapitlet och baseras på resultaten från observationer, intervjuer och samtal 

med personer med anknytning till betongpålningsprocessen. I slutet av avsnittet 

Maskinstyrning på pålkran redovisas enklare beräkningar av vad förändringarna kan 

komma att innebära ekonomiskt. 

 

Figur 11. Värdeflödesanalys av det framtida tillståndet. 
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5.1.1. Maskinstyrning av pålkran 

Arbetssättet för utsättning av pålar är en process som har potential att förändras i 

grunden. Många frågar varför inte utsättningen av pålar sker med maskinstyrning via 

GPS istället för manuell utsättning med GPS (Mätchef Skanska; Teknikchef 

Skanska). Utsättning direkt i pålkranen skulle kunna minska antalet stopp i 

produktionen som sker på grund av manuell utsättning. Manuell utsättning kan ibland 

leda till flera stopp dagligen. Utsättning av pålarna skulle även eliminera placering- 

och riktningsmomentet som pålhjälparen hjälper maskinisten med (Produktspecialist 

Scanlaser; GPS-specialist Skanska).  

 

Maskinstyrning håller på att utvecklas för pålkranar idag och fungerande system finns 

på marknaden. Skanska Grundläggning innehar idag en pålkran med tekniken men 

utrustningen används inte idag. Problemet kan ligga i att tekniken inte är så 

användarvänlig och att pålkranen bytt förare ett flertal gånger (GPS-specialist 

Skanska).  

 

Användningen av maskinstyrning för pålkranar innefattar idag en positionering av 

spetsen på pålen inom 5 cm. Med hjälp av sensorer kan styrningen positionerna 

bommen med hejaren både rätt riktning och lutning. För att ta tillvara på tekniken 

behövs en lokal basstation på arbetsplatsen eller en uppkoppling mot SWEPOS nät 

som ofta är välutvecklat i tätbebyggda områden. Ett problem idag är att dataformaten 

för filer som används inte är anpassade för pålning och borrning. Det krävs en 

manuell handpåläggning i bearbetningen av data för att pålkranen ska veta hur pålen 

ska placeras i riktning och lutning (Produktspecialist Scanlaser; GPS-specialist 

Skanska). 

 

Utsättaren är den som lägger in utsättningsdata i maskinen. För att övergången från 

manuell utsättning till maskinstyrning ska fungera måste utsättaren kunna 

programvaran. Hexagon som är en programvarutillverkare har två olika typer av 

programvaror för maskinstyrning. Det ena heter UNC3D och används för 

maskinstyrning i väghyvlar, grävmaskiner och bandtraktorer. Det andra programmet 

heter Visual machine och är för specialmaskiner så som pålkranar och borriggar. 

Utsättare har i regel mer vana att jobba i UNC3D eftersom denna typ av 

maskinstyrning är betydligt vanligare idag. Utsättare som aldrig använt Visual 

machine kommer behöva en inkörningsperiod för att förstå programmet, under 

inkörningsperioden uppstår lättare missförstånd och fel. Hexagon har planer på att slå 

ihop dessa system till ett för att underlätta användningen men detta är inte genomfört 

ännu (GPS-specialist Skanska).  

 

Ansvarsfrågan för utsättningen är en viktig fråga för att känna trygghet i att 

implementera tekniken. Ansvaret för att koordinater och mätdata är korrekt ansvarar 

mätteknikern för. När det gäller att maskinen och mätsystemet fungerar ligger 

ansvaret hos maskinägaren medan maskinisten ansvarar för att placeringen av pålarna 

verkligen gjordes enligt maskinstyrningens anvisningar. Utrustningen funktion bör 
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kontrolleras årligen och det finns serviceavtal att teckna som ger intyg på att 

utrustningen är funktionsduglig. Däremot krävs en kontroll mot en referenspunkt från 

maskinisten med jämna mellanrum. Kontrollen går ut på att mätteknikern sätter ut en 

kontrollpunkt, som pålmaskinisten sedan kontrollerar pålspetsen mot så att 

utrustningen är inställd efter arbetsplatsens koordinater (Produktspecialist Scanlaser). 

 

För att få en förståelse för vilka effekter en ändring av arbetssätt och 

informationsöverföring skulle få har en kalkyl sammanställts för maskinstyrning. 

Kalkylen bygger på uppmätta tider i observationerna samt kostnader som framkommit 

i muntliga kontakter med olika individer som har en koppling till processen. Kalkylen 

behandlar implementeringen av maskinstyrning på en pålkran och är tänkt att fungera 

som en översiktlig beskrivning av fördelar och nackdelar vid en implementering. Det 

är viktigt att vara medveten om att kalkylen bygger på några få mätningar och siffror 

som enskilda individer har tillhandahållit och bör således ses om en beskrivning av 

scenariot och inte ett beslutsunderlag. Kalkylen jämför skillnader mellan det 

traditionella arbetssättet där pålar sätts ut med GPS av en mättekniker mot att 

utsättningen sker med hjälp av maskinstyrning. Kalkylen bör ses som en fingervisning 

och inte som en fullständig ekonomisk kalkyl då avskrivningar och dylikt inte är 

beaktat. Siffror och tider som redovisas är erhållna under året 2016.  

 

En implementering innebär att ny utrustning i form av ett GPS-system köps in till 

pålkranen med tillhörande installation. Inköpet och installationen av utrustningen 

kostar 330,000 SEK. För att säkerställa att mätnoggrannheten upprätthålls bör 

maskinen genomgå en service. Servicen kostar 13,000 SEK per år där ett intyg erhålls 

på att systemet fungerar som det ska (Produktspecialist Scanlaser). Kostnaderna för 

implementeringen av GPS-systemet finns beskrivet i Tabell 15. Det finns idag en 

pålkran med utrustningen inom Skanska Grundläggning men maskinstyrningen på 

maskinen används inte hela tiden. Eftersom det inte är en teknik som maskinister och 

produktionspersonal är bekanta med kommer det uppstå en kostnad för utbildning av 

personal innan systemet kan användas effektivt. Denna kostnad har inte undersökts i 

rapporten men den kommer existera om implementeringen blir aktuell.  

 

Idag sker utsättning på traditionellt vis med GPS. Från observationerna finns det 

svårigheter med att göra utsättningen i förväg. Det optimala för projektet vore om 

utsättningen skedde innan pålkranen kom till pålen. Genom observationerna noterade 

författarna att utsättningen skedde i små utsättningsvolymer i de två projekt som 

undersöktes. Utsättningen på projekten skedde istället stötvis där ett fåtal pålar sattes 

ut åt gången. Beräkningarna i kalkylen baseras på detta tillstånd, att utsättaren 

behöver åka till pålkranen en gång per dag, även fast observationerna visade på att det 

ibland skedde mer frekvent. Detta för att inte överskatta betydelsen av momentet i 

kalkylen. På projekt med andra förutsättningar kan utsättningen utföras i förväg vilket 

skapar andra förutsättningar. Nackdelen med att utsättning utförs i förväg är att 

markeringen lätt förstörs. På många arbetsplatser idag är det trångt vilket leder till att 

pålkranen ibland måste transporteras ovanpå utsättningen som då lätt kan förstöras 

(Arbetsledare Skanska). När utsättaren inte kan arbeta i förväg behöver produktionen 

avbrytas under tiden utsättning sker. Pålmaskinisten och pålhjälparen får alltså vänta 
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medan utsättningen äger rum, väntan uppmättes till mellan 15-32 minuter. 

Mätteknikerna i observationerna uppskattade att utsättningen generellt tog ca 20 

minuter varje gång när de är på plats. För varje utsättning behövde mätteknikern även 

transportera sig mellan kontoret och platsen för utsättningen. Denna transporttid 

beräknades ta ca 20 minuter totalt per utsättning. 

 

De 20 minuter som utsättning sker på arbetsplatsen innebär ett produktionsstopp för 

pålningen. I bästa fall kan detta uppehåll kombineras med en rast men det var inte 

fallet under observationerna. I kalkylen kommer dessa 20 minuter behandlas som 

väntetid där produktionen inte kan drivas framåt. I observationerna sågs att pålkranen 

och yrkesarbetarna väntade på utsättning vilket medför att väntetiden förmodligen är 

längre i verkligheten än det som anges i kalkylen. Totala tiden det tar för utsättaren att 

utföra momentet blev alltså 40 minuter. Pålkranen och yrkesarbetarna stod stilla i 20 

minuter på grund av utsättningen.  

 

Pålkranen kostar ca 10,000 SEK per byggdag att ha på arbetsplatsen. Per timme blir 

detta 1250 SEK om beräkningen utgår från att maskinen används under en vanlig 40 

timmars arbetsvecka. Yrkesarbetarna kostar ca 500 SEK per person och timme vilket 

tillsammans skapar en timkostnad i arbetsmomentet som uppgår till 2250 SEK 

(Blockchef Skanska). Mättekniker kostar mellan 500-600 SEK per timme och till 

detta tillkommer en utrustningskostnad på ca 700 SEK per dag. Kostnaden per timme 

för en mättekniker blir totalt ca 587 SEK om lägsta kostnaden antas (Mätchef 

Skanska). I Tabell 14 ses en sammanställning av tiderna för respektive aktivitet samt 

kostnaden knuten till denna.  

Tabell 14. Aktiviteter som är en kostnad vid traditionell utsättning. 

Aktivitet Tid [min] Antal/dag Kostnad 

Utsättning inkl. transport 40 1 392 SEK/Dag 

Stillestånd pålkran 20 1 750 SEK/Dag 

Eliminering av arbetsuppgifter - - 0 

Totalt - - 1142 SEK/Dag 

  

Maskinstyrning av pålkranen tar inte bort mätteknikerns arbete helt och hållet men det 

sker en stor reducering av arbetsbörda knutet till utsättningen. Mätteknikern behöver 

sätta ut en referenspunkt på arbetsplatsen som maskinen kan kontrollera sig emot. 

Detta för att säkerställa att maskinen är placerad rätt i koordinatsystemet och för att 

hålla sig inom toleranserna. Utöver referenspunkten behöver bara mätteknikern 

uppdatera maskinen med information om var pålarna ska slås. Detta innebär att en fil 

ska överföras till maskinen. Filen kan överföras på ett flertal sätt beroende på vilket 

system som används, antingen skickas filen via ett nätverk eller överförs via en USB-

sticka. Det bästa vore om filen överfördes via ett nätverk då mätteknikern inte 

behöver lämna kontoret vilket måste göras om en USB-sticka används. När filen är 

överförd till maskinen kan maskinisten arbeta ostört enligt pålplanen som är inlagd. 

Nya filer behöver läggas in om det sker revideringar av ritningarna eller om maskinen 



 

47 

 

 

ska flyttas för att arbeta på en annan plats (Mätchef Skanska). I kalkylen kommer 

kostnaden för mätteknikerns förberedande arbete inte att beräknas, detta eftersom att 

kalkylen visar på vad som skulle skilja sig mellan det traditionella arbetssättet och 

maskinstyrning. Oavsett arbetsmetod måste mätteknikern göra förberedelser och 

denna tid finns både i det traditionella arbetssättet samt för maskinstyrning. 

 

Under den traditionella produktionsmetoden hjälper pålhjälparen till med att 

positionera pålen i plan, riktning och lutning. Med maskinstyrningens hjälp försvinner 

detta moment då pålmaskinisten själv kan rikta in pålen. I rapporten har tiden för 

arbetsuppgiften som försvinner för pålhjälparen inte uppmäts. Författarna nöjer sig 

med att konstatera att arbetsuppgiften blir överflödig om maskinstyrning används. Det 

innebär att pålhjälparen har möjlighet att utföra någon annan uppgift under denna tid. 

En del av tiden på en byggarbetsplats går åt till samordning mellan olika aktörer. Det 

traditionella systemet kräver en kontinuerlig planering och samordning mellan 

pålmaskinisten och/eller arbetsledare med mättekniker för att produktionen ska flyta 

på. Med maskinstyrning kan ett bättre flyt uppstå i produktionen och arbetet kan ske 

mer förebyggande med färre produktionsstopp. Författarna har inte mätt hur mycket 

tid som läggs på samordning. Däremot bör kommunikationen minimeras så mycket 

som möjligt då kommunikation inte tillför något direkt värde för kunden. 

 

Kostnaden för att implementera GPS-system för en pålkran ses i Tabell 15. Genom att 

jämföra kostnaden vid implementering av GPS-system mot kostnaden som undviks 

per dag för en mättekniker från Tabell 14 kan antalet byggdagar beräknas innan 

investeringen betalar tillbaka sig. Den totala kostnaden första året ligger på 343,000 

SEK dividerat med de totala kostnaderna på 1142 SEK/dag, ger att det tar ca 300 

byggdagar att finansiera investeringen. Det är ca 250 byggdagar per år, maskiner 

utnyttjas inte till 100 % utan nyttjandegraden har uppskattats till 60 % vilket innebär 

att maskinen körs ca 150 dagar om året.  Investeringen har betalat tillbaka sig efter ca 

24 kalendermånader.  

Tabell 15. Aktiviteter som förekommer vid implementering av maskinstyrning samt 

deras kostnad. Längst ner i tabellen finns en totalkostnad för de första åren.  

Aktivitet Kostnad 

Inköp och installation av GPS-system 330 000 SEK 

Underhåll av GPS-system 13 000 SEK/År  

Utbildning av personal - 

Totalt kostnad år 1 343 000 SEK  

Totalt kostnad år 2 13 000 SEK 

5.1.2. Digitalisering av dokumentation 

När pålningen har utförts sker en informationsöverföring av pålprotokoll från 

pålmaskinist till arbetsledare. Detta har på vissa ställen inom Skanska Grundläggning 

börjat utföras i ett digitalt system kallat Propile. Propile tillhandahålls av företaget 
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Pålanalys och är ett verktyg för att direkt från maskinen med hjälp av en dator/padda 

ladda upp pålprotokoll på en server. Denna digitala överföring minskar arbetet för 

arbetsledaren som inte behöver överföra pålprotokoll på papper till ett digitalt format. 

Att föra in informationen direkt i ett digitalt format minimerar också felkällorna vid 

hanteringen av informationen. Det skapar en enklare produktionsuppföljning eftersom 

arbetsledaren inte behöver vara vid pålkranen för att se vilka pålar som senast blivit 

slagna (Arbetsledare Skanska). Arbetssättet är implementerade på vissa arbetsplatser 

men det finns inget enhetligt arbetssätt inom hela Skanska Grundläggning för 

överföringen av pålprotokoll.  

 

För att använda alla fördelar med digitala pålprotokoll är det viktigt att informationen 

är tillgängligt för olika projektmedlemmar. Genom att känna till framdriften vid 

pålning kan mätteknikern planera sitt arbete mer effektivt. Beställaren har nytta av 

enkel och tydlig produktionsuppföljning där informationen från utförande är av 

intresse att följa upp. Finns det en bra struktur för produktionsuppföljning är det 

enklare som entreprenör att kunna bevisa vad som är utfört och därmed kunna få 

betalt tidigare (Byggledare Trafikverket). 

 

Utifrån värdeflödesschemat för det nuvarande tillståndet ses att pålningen är den 

process som har längst cykeltid. Att en process har lång cykeltid innebär att processen 

är en flaskhals i produktionen. Det är viktigt att minimera flaskhalsarna i 

produktionskedjan för att flödet i produktionen ska kunna öka. Produktionsvolymen 

kan öka antingen genom att förkorta cykeltiden eller genom att använda fler 

pålkranar. Pålkranen används även under stötvågsmätningen vilket även det begränsar 

produktionsvolymen för slagning av pålar. Cykeltiden representerar den tid det tar för 

pålen att slås, eftersom en längre påle teoretiskt sätt borde ta längre tid att slås vid 

likadana förhållanden skulle ett alternativ vara att presentera tiden det tar per meter 

slagen påle. Författarna undvek detta för att tydligheten i resultaten ska bli större 

genom att endast redovisa cykeltiden. 

5.1.3. Stötvågsmätning 

Stötvågsmätningen är ett moment som utförs på olika sätt beroende på vilket projekt 

inom Skanska Grundläggning som studeras. På projekt i södra Sverige utförs 

mätningen på vissa projekt utan att konsulten behöver vara på plats. Yrkesarbetarna 

tillsammans med arbetsledaren monterar då givarna på pålen som är uppkopplade till 

en dator. Datorn har en nätverksanslutning som skickar resultatet från mätningarna 

direkt till konsulten som analyserar dem på sitt kontor. Företaget Pålanalys är de som 

jobbar på detta sätt med sina mätningar (Arbetsledare Skanska). 

 

Genom att montera och utföra mätningen själv blir produktionen mindre beroende av 

samordning med konsulten. Produktionen kan då välja att genomföra 

stötvågsmätningen när det bättre lämpar sig rent produktionsmässigt. Som det ser ut 

idag måste konsulten kontaktas några dagar i förväg för att utföra mätningen, exakt 

hur produktionstakten ser ut fram till dess att konsulten anländer vet personalen ofta 

inte. Därför händer det att konsulten får vänta på produktionen ute på plats och att 
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mätningarna inte görs när det som bäst lämpar sig från produktionens håll. Under 

observationerna noterades det att pålhjälparen inte hade någon tydlig funktion utan 

endast fick vänta medan stötvågsmätningen genomfördes. Konsulten kan inte heller 

motivera ett lika högt arvode eftersom tiden som denne är bunden till projektet 

minskar.  

 

5.1.4. Automatisk inmätning 

Ett intressant utvecklingsområde som blir aktuellt om maskinstyrning sker i 

pålkranarna är att det finns loggningsfunktioner utvecklade i maskinstyrningen. 

Teoretisk kan dokumentation upprättas för i vilken punkt pålen blir slagen och när 

stoppslagningen är utförd. De erhållna data tillsammans med att pålmaskinisten anger 

längden på pålen ger den teoretiska längden på pålen. Detta fungerar för raka pålar 

men för lutande pålar behöver traditionell inmätning fortfarande ske 

(Produktspecialist Scanlaser). 

5.2. BIM 

För att besvara frågeställning två som lyder: ”Hur utbrett är BIM inom Skanska 

Grundläggning idag?” har författarna använt sig av intervjuer och enkäter. Då BIM 

är ett relativt nytt arbetssätt så ville författarna även ta reda på hur BIM används och 

vilka som använder det.  

 

Det som framgår från enkäten och frågan i Figur 5 är att yrkesarbetaren överlag har 

sämre koll på BIM än tjänstemännen. En av anledningarna skulle kunna vara att BIM 

i produktion är relativt nytt. Utvecklingen av BIM-verktygen skedde främst mot 

projektering men har på senare år börjat efterfrågas, utvecklas och användas i 

produktion. I produktion är det planering, samordning, mängdning och 

kollisionskontroller som är de främsta arbetssätten tillsammans med ritningsläsning 

och visualisering av bygginformationsmodellen, detta ses i Figur 8. Ritningsläsning 

och visualisering av bygginformationsmodellen kan vara sammankopplade med andra 

nämnda arbetssätt, till exempel kan kollisionskontroller genomföras visuellt och 

ritningsläsning kan vara en del av mängdningen. Arbetssätten är kopplade till 

tjänstemannauppgifter och kan vara en del av förklaringen till att tolv av de 13 

användarna av BIM är tjänstemän vilket kan ses i Figur 7.  

 

Maskinstyrning som är starkt kopplat till arbetsuppgifter som yrkesarbetaren utför är 

det ingen av de tillfrågade som använt. Den troligaste orsaken är för att enkäten är 

genomförd på Skanska Grundläggning region nord, där för närvarande region nord 

inte har någon maskinstyrningsutrustning på sina pålningsmaskiner. Anledningen till 

varför visualisering och ritningsläsning är låg hos yrkesarbetarna kan bero på flera 

saker. Bland citaten i Tabell 10, Tabell 11 och Tabell 13 kan ses att olika faktorer kan 

väga in till varför personal överlag drar sig för att använda BIM. Främst uppleves att 

kompetensen inom BIM är låg vilket 31 % även svarat i Figur 9, samt att 

användarvänligheten i BIM inte är den bästa. Detta i sin tur kan medföra att 

bygginformationsmodellen upplevs som svår att förstå och att det är komplicerat att 

hitta det objekt som eftersträvas att studera.  
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Enligt intervjuerna med två BIM-samordnare och en Teknikchef är BIM något som är 

väldigt positivt för branschen. Respondenterna är ganska ense om att Skanska kommit 

väldigt långt i utvecklingen av BIM. Framförallt är det i projektet Kungens kurva 

utvecklingen kommit långt där de testat både 4D- och 5D-projektering. Nästa steg för 

att implementera BIM i produktionen är att få med alla på denna utveckling, både 

genom öka kompetensen kring BIM samt genom digital utrustning. Att öka 

medarbetarnas kunskap inom BIM är något som nämns både i intervjuerna som i 

enkäterna. Den digitala utrustning som nämns är datorer och läsplattor, för att alla i 

projektet ska kunna ta del och ha tillgång till BIM. Utvecklingen av BIM är något 

som spås ta tid och något som måste tillåtas göra detta. Det viktigaste är att få med 

dem som ännu inte börjat använda BIM för att gemensamt driva denna utveckling 

framåt. Som kan ses i Figur 10 handlar det mycket om att börja använda BIM, just nu 

används antingen BIM varje vecka av medarbetarna i arbete eller inte alls. Genom att 

använda BIM tror personalen att det går att produktionsanpassa projekteringen bättre 

då kommunikationen mellan projektering och produktion lär förbättras enligt vad som 

sägs i Tabell 12. 
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6. Diskussion 

Författarna har i kapitlet sammanställt svar på forskningsfrågorna, dragit slutsatser 

som formuleras till rekommendationer till företaget. Under arbetsgång har områden 

som behöver utredas mer framträtt och dessa beskrivs under vidare undersökningar. 

Metodvalen och eventuella felkällor utvärderas också i detta avsnitt.  

6.1. Forskningsfrågor 

I avsnittet besvaras forskningsfrågorna utifrån resultaten och analyserna som 

sammanställts tidigare i rapporten.  

6.1.1. Forskningsfråga 1 

Vilka områden i informationsflödet kan förbättras vid betongpålning? 

 

Som resultatet visar finns det många utrymmen till förbättringar i informationsflödet. 

Digitalisering av pappersprotokoll är ett område som håller på att utvecklas och 

arbetssätten sprids över organisationen. Det finns inte en utbredd standard som alla på 

Skanska Grundläggning arbetar efter idag, på vissa projekt sker dokumentationen på 

papper och på andra håll sker dokumentationen digitalt. Gemensamt är att beställaren 

vill ha dokumentationen digitalt på de undersökta projekten. Om en digitalisering sker 

minskas antalet felkällor genom färre antal mellanhänder som hanterar informationen, 

delar av arbetsledarens arbetsuppgifter i momentet reduceras och framdriften kan 

följas av olika parter på projektet. För att skapa ett kommunikationsklimat som kan 

nyttjas av flera parter i projekten är lösningar med insyn attraktiva. Beställaren vill 

kunna följa produktionen på ett enkelt sätt och genom att samla informationen i ett 

format som möjliggör insyn kan produktionsledningen föra en öppen diskussion med 

kunden. Digitaliseringen av dokumentationen bör alltså ske i ett format som berörda 

parter i projektet kan komma åt och läsa.  

 

Toyotas sätt att se på effektivisering är att eliminera alla icke värdeskapande slöserier. 

En av de sju slöserierna de nämner är väntan vilket till exempel kan vara väntan i 

bearbetningen. På de två undersökta projekten har väntan på utsättning observerats 

vid ett flertal tillfällen vilket lett till att pålkranen stått still. Pålningsmomentet är även 

det moment som författarna identifierat som en flaskhals i pålningsprocessen och är 

av yttersta vikt att effektivisera. En effektivisering i pålningsmomentet kommer göra 

flaskhalsen mindre och leda till en ökad produktionstakt för hela processen. Utifrån 

teorin kring värdeflödesanalys och lean ska flaskhalsar undvikas i största möjliga mån 

för att få en bättre flödeseffektivitet. Organisationen ska vara medvetna om att det är 

själva pålningen som är flaskhalsen i processen och detta kan vara svårt att se 

eftersom momentet är först och produktionstakten styrs av operatören. Skruvas 

produktionstakten upp vid pålningen kommer det avspeglas på de senare processerna.  

 

På projekten där observationerna gjordes fanns ingen pålkran som arbetade med 

maskinstyrning, däremot har Skanska Grundläggning en maskin med GPS-

utrustningen i sin maskinpark. Informationen om var pålarna ska placeras och med 
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vilken lutning är en av de viktigaste kommunikationerna för att produktionsprocessen 

ska fungera och flyta på. Utsättningsdata kan med fördel överföras digitalt och 

realiseras genom maskinstyrning för att minska beroendet av mätteknikern i 

produktionen. En övergång till maskinstyrning skulle innebära en förbättring genom 

en minskning av samordningsbehov, minskade kostnader för produktionsmomentet 

och en effektivare pålningsprocess genom färre produktionsstopp. 

 

Det är intressant att jämföra resultatet mot den litteratur som ligger som bakgrund till 

arbetet. Som Josephson & Saukkoriipi beskriver finns det slöserier inom 

byggverksamheten vi har sett några kopplade till främst väntan, onödiga transporter 

och förflyttningar och onödiga arbetsmoment. Studien visar således att det finns 

belägg i litteraturen för att effektiviseringar bör eftersträvas för en bättre 

byggproduktion. 

6.1.2. Forskningsfråga 2 

Hur utbrett är BIM inom Skanska Grundläggning idag? 

 

Studien visar att BIM inte är speciellt utbrett inom Skanska Grundläggning. Totalt är 

det drygt en tredjedel av de anställda inom Stockholmsregionen som prövat att arbeta 

med BIM. De som arbetar med BIM dagligen utgör ungefär en femtedel av 

personalstyrkan som samtliga är tjänstemän. Hos yrkesarbetarna är kännedomen och 

kunskapen fortfarande väldigt låg inom ämnet. 

 

Teorin visar att branschen är på väg över mot att använda BIM, en utveckling som 

även Skanska Grundläggning står inför. Därför har Skanska tagit fram en 

handlingsplan för hur BIM ska implementeras på företaget. Ett av företagets första 

BIM-projekt var Kungens kurva där de testade vad som var möjligt med BIM genom 

bland annat 4D- och 5D-projektering. Kungens kurva har lett till att Skanska 

Grundläggning kommit väldigt långt i utvecklingen. Genom projektet har de fått 

kunskap om effektiva arbetsmetoder samt kännedom om svårigheter och 

begränsningar. Två exempel på arbetsmetoder som upplevts effektivare med BIM är 

mängdning och kollisionskontroller. Vid mängdning har tidsåtgången minskat och 

kollisionskontrollerna har blivit enklare och effektivare med en 

bygginformationsmodell. Författarna har genom studien upplevt att kunskapen och 

tillgången rent tekniskt begränsar användandet av BIM. Kunskapen har tidigare varit 

samlad hos några få BIM-ansvariga inom Skanska men har genom projekt likt 

Kungens kurva börjat få en spridning ut i produktionen, främst bland tjänstemännen. 

Studien har även visat att personalen antingen använder BIM dagligen i sitt arbete 

eller inte alls.  

 

Sammanfattningsvis har Skanska testat arbetssätt knutna till BIM som kanske 

egentligen ligger längre fram i tiden. För att nå dit krävs det att Skanska 

Grundläggning successivt arbetar med att sprida kunskapen om BIM vidare ut i 

verksamheten. Att lägstanivån höjs en nivå, dit en del av tjänstemännen kommit idag 

och att tydliga riktlinjer/instruktioner kommer för hur man de arbeta med verktygen. 

Fortsätter Skanska Grundläggning på den linjen ser framtiden ljus ut, för vad innebär 

det om man inte hänger med på denna utveckling? 
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6.2. Rekommendation till företaget 

Utifrån den information författarna har tagit del av ser utvecklingen av 

maskinstyrning på pålkranar ut att utvecklas mycket det närmsta året. 

Huvudproblemet hittills har varit att maskinstyrningen inte är användarvänlig för 

maskinister och brukare på arbetsplatsen. Det krävs också en viss handpåläggning vid 

slagning av lutande pålar med hjälp av maskinstyrning. Det finns förmodligen också 

en inkörningsperiod bland mättekniker för att kunna arbeta effektivt med verktyget, 

detta eftersom det inte används i någon större utsträckning idag. Maskinstyrningen 

inom schakt- och fyllarbeten har skapat stora kostnadsbesparingar och ökat 

effektiviteten i arbetsmomentet. Hur kommer arbetsmomentet för pålning se ut i 

framtiden? Författarna tror att maskinstyrningen kommer öka kraftigt de närmaste 

åren på grundläggningssidan. Idag är tekniken inte fulländad men inom ett eller ett 

par år kommer nya innovationer överbrygga problemen med användarvänlighet och 

handpåläggning som vi ser idag vid användning av maskinstyrning. Skanska 

Grundläggning bör följa teknikutvecklingen på området för att vara beredda när 

uppdateringarna har nått den grad att programvaran inte kräver inmatning av värden 

från maskinisten vid lutande pålar. Då anser författarna att maskinstyrningen bör 

implementeras för att effektivisera pålningen. 

 

Pålprotokollet som genereras vid slagningen dokumenteras på olika sätt. Det finns 

många fördelar med att generera ett digitalt underlag direkt. Idag sker den digitala 

genereringen via den externa tjänsten Propile. Eftersom informationen lagras hos 

Propile och personalen på Skanska måste logga in på deras webbserver för att komma 

åt resultatet uppstår vissa begränsningar. Drömscenariot som författarna ser det för 

informationsflödet i momentet är att den direkt blir tillgänglig för mättekniker och 

beställare som behöver ha kännedom om vilka pålar som är slagna. Författarna har 

inte gått djupare in i tjänsten Propile men eftersom information lagras utanför 

projektets databas blir informationen inte tillgänglig direkt för alla intressenter. 

Författarna anser att ett internt system för redovisningen av pålprotokoll inte är alltför 

avancerat att utveckla och kan vara värt att beakta. Fördelarna är att det kan utformas 

i ett format så alla intressenter får tillgång till protokollet. Oavsett om organisationen 

använder Propile eller något annat system vore det bra om arbetssätten blev lika inom 

hela organisationen, för att underlätta erfarenhetsåterföring mellan projekten och 

gemensam utveckling av framtida arbetssätt.  

 

Något som blivit tydligt under intervjuer, samtal och observationer med personer 

inom Skanska Grundläggning är att utvecklingen till största del bedrivs på 

projektnivå. Det sker utvecklingar på olika håll och författarna har sett att det inte 

finns någon tydlig kommunikationskanal för att föra vidare nya arbetssätt inom 

organisationen. Denna del av informationsflödet har legat utanför författarnas 

avgränsningar men det är viktigt för att kunna sprida och implementera förbättringar 

inom organisationen för till exempel pålningsprocessen. Sker förbättringar i ett 

projekt är det viktigt att dessa inte stannar hos medarbetarna i projektet utan delges 

alla inom regionen. I vissa fall, kanske förbättringarna till och med bör 

vidareutvecklas till ett standardiserat arbetssätt inom hela regionen. Som det ser ut 

idag har utvecklingar svårt att spridas inom organisationen.  
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Det finns även svårigheter som BIM kan medföra. I rapporten ses att delar av 

organisationen inte har arbetat med BIM och vet inte ens vad begreppet innebär. Det 

kommer behöva göras en kompetenshöjning, främst för yrkesarbetarna där 

kompetensen är som lägst. Det finns tydliga arbetssätt idag och när dessa ska 

förändras kan det medföra bland annat osäkerheter och kommunikationssvårigheter, 

vilka kan leda till lägre produktionstakt. Tekniken som ska nyttjas kan leda till 

misstag som uppstår utifrån okunskap. Det kommer krävas resurser för att utveckla 

medarbetarna till en nivå att de kan nyttja och dra fördelar av tekniken istället för att 

bromsas av den.  

 

Idag används BIM av tjänstemän i absolut störst utsträckning. Yrkesarbetarna har en 

vana att läsa ritningar och planera sitt utförande efter dessa. När ritningarna uteblir 

och ersätts av modeller kan problem uppstå där yrkeserfarenhet missas. Detta 

eftersom en del medarbetare inte kan tolka modeller på ett lika effektivt sätt som en 

pappersritning. Författarna vill belysa vikten av att alla har insikt och förstår 

verksamheten för att kunna förbättra denna. En av de grundläggande principerna inom 

lean Jidoka, baserades på att organisationen ska vara transparant och att problem 

snabbt belyses och åtgärdas. Om inte alla i organisationen har kunskapen att förstå 

vad som ska utföras finns risken att medarbetare utför fel aktiviteter utan att veta detta 

själva. Därför är det en stor utmaning med BIM att alla ska förstå de delar som berör 

dem själva för att kunna se fel som uppkommer och åtgärda dessa direkt.  

 

I analysdelen har författarna sammanställt en kalkyl för att demonstrera ett ungefärligt 

utfall av en implementering av maskinstyrning. Författarna har utgått från att 

kostnaden som undviks med maskinstyrning och förtjänsten tillfaller projektet. Som 

företagsstrukturen ser ut idag är Skanska Grundläggning och Skanska Mätteknik två 

olika regioner, vilket gör att investeringskostnaden som krävs enbart belastar Skanska 

Grundläggnings ekonomi. Ännu mer tydligt blir det om Skanska Grundläggning 

agerar som underentreprenör åt någon annan entreprenör. Då tillhandahåller ofta 

beställaren utsättningen i projektet. Det direkta incitamentet att implementera 

tekniken blir alltså lägre om hänsyn bara tas till Skanska Grundläggnings egen 

verksamhet. Skanska Grundläggning ser inte den kostnaden som uppstår från en 

mättekniker i sitt åtagande mer än som ett par rader i kontraktet där det står att 

utsättning tillhandahålls av beställaren. Det krävs en dialog kring fördelarna för olika 

parter för att Skanska Grundläggning ska kunna tillgodoräkna sig mätteknikernas 

kostnadsbesparingar. Författarna tror på en dialog mellan Skanska Mätteknik och 

Skanska Grundläggning så kostnadsbesparingen tillfaller den som stått för kostnaden. 

Att eliminera arbetsuppgifter på arbetsplatsen kan vara känsligt för de som drabbas 

men är en viktig del för att effektivisera byggprojekt.  

 

På kort sikt finns det svårigheter i form av utbildning och investeringskostnader 

knutna till maskinstyrningen som krävs under implementeringsperioden. Med kort 

sikt menar författarna det första året som maskinstyrning börjar användas. När 

implementeringen är gjord kan företaget se ekonomiska fördelar i produktionen. De 
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direkta besparingarna ligger på 1142 SEK/dag vilket blir ca 170,000 SEK/år och 

maskin som använder maskinstyrning. Tekniken har potential att implementeras på 

andra typer av maskiner inom organisationen som exempelvis borriggar för 

stålrörspålar.   

 

Den kalkyl som presenterats i rapporten är uppbyggd på specifika delar från resultatet. 

De finns även andra mervärden som är intressanta att belysa men som inte uppmätts 

lika tydligt. I kalkylen behandlas produktionstopp under utsättning och då innefattas 

yrkesarbetarna. För att mätteknikern ska veta att utsättning behövs krävs 

kommunikation på arbetsplatsen, en form av samordning. Samordningen kan 

involvera arbetsledare, mättekniker och yrkesarbetare. Vid maskinstyrning krävs inte 

denna samordning i lika hög grad. Vad denna besparing innebär kostnadsmässigt är 

svårt att uppskatta men all typ av kommunikation är en form av onödiga 

arbetsmoment som beställaren egentligen inte är villig att betala för. Vissa 

arbetsmoment så som riktning och placering som pålhjälparen utför idag blir också 

eliminerade när maskinstyrning används. Tid som rent teoretiskt kan användas till att 

utföra något annat arbetsmoment. Att vistas nära hejaren är alltid en risk, genom att 

moment försvinner där personal måste vara i detta område bidrar även till en säkrare 

arbetsmiljö. Det finns en osäkerhet i kalkylen angående utsättningen av pålarna. Kan 

momentet utföras i förväg elimineras väntetiden för pålkranen och utsättaren kan 

förmodligen sätta ut fler pålar åt gången vilket skulle ge kalkylen sämre ekonomiskt 

resultat. Det som uppmättes var det som faktiskt observerades och väntetiden i 

kalkylen var bara under själva utsättning. Det finns även faktorer som inte tagits med i 

kalkylen som bidra till att kalkylen ger ett bättre ekonomiskt resultat. Den tiden 

yrkesarbetarna väntade på att utsättaren skulle komma till platsen finns inte beskriven 

i kalkylen. I observationerna sågs att pålkranen stod stilla längre än bara tiden för 

själva utsättningen. Väntetiden för pålkran, maskinist och hjälpare kan således vara 

längre och det finns indikationer på detta från observationerna.  

 

När informationen som beskriver pålen finns i ett digitalt format förenklas 

möjligheten till fullständig digitalisering. Utvecklingen på området går snabbt framåt 

och har maskinisten informationen lagrad i maskinen, finns det i framtiden möjlighet 

att slagningen knyts direkt till ett digitalt pålprotokoll. Framtidsvisionen är att även 

inmätning av färdig påle kan utföras direkt av maskinisten och lagras i pålprotokollet 

vilket ytterligare eliminerar arbetsmoment. 

 

6.3. Vidare undersökningar 

En viktig fråga som har belysts i undersökningen är införandet av maskinstyrning på 

pålkranar. Denna utrustning är inte unik för pålkranar utan samma typ av teknik 

fungerar även på borrmaskiner som används vid borrning av stålpålar. Parametrarna 

som är intressanta vid utsättningen är också läge, lutning och riktning. Tekniken har 

alltså möjlighet att användas inom fler discipliner än just betongpålning. Rapporten 

undersöker inte om behovet finns för maskinstyrning inom borrning av stålrörspålar 

men vid en eventuell implementering kan detta vara intressant. 
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I rapporten har författarna även fått indikationer på att inmätningen under vissa 

omständigheter skulle kunna ske med hjälp av maskinstyrning. Detta skulle minska 

beroendet av mätteknikern ytterligare och kunna vara intressanta fortsatta 

undersökningsområden. Författarna har fått bilden av att tekniken inte är helt redo 

men inom några år kommer tekniken finnas ute på marknaden.  

 

Digitalisering är ett område som författarna ser stor potential inom och har valt att 

lyfta fram. Dock begränsas undersökning till att endast belysa hur tänkbara alternativ 

skulle kunna se ut. Det är möjligt att kartlägga vilka tidsförluster manuella protokoll 

orsakar och hur en optimal lösning för organisationen skulle kunna se ut för att 

tillgodose de behov som framkommit i detta examensarbete.    

6.4. Utvärdering av metoder och tillvägagångssätt 

Undersökningen var uppdelad i tre olika metoder, observationer, intervjuer och 

enkäter. Observationerna utfördes på två olika projekt som hade många olikheter men 

även en del likheter. Eftersom att observationerna bara utfördes på två projekt 

begränsar det hur väl resultatet speglar verkligheten. För att ytterligare öka 

trovärdigheten i det insamlade materialet kan fler observationer utföras. En viktig del 

i metoden var att författarna skulle se processen med sina egna ögon. 

Värdeflödesanalysen är tänkt som en kontinuerlig utvecklingsprocess för att hitta och 

eliminera slöseri i hela processen. Analysen utgår från att utövaren har god kännedom 

om processen som studeras. Författarna hade en grundläggande kunskap om 

betongpålning vilket kan ha inneburit att alternativa arbetssätt som de utförda 

observationerna inte fångade kan ha missats. För att minimera risken för detta 

genomfördes observationerna som deltagande, indirekta och direkta. För att få 

möjligheten att observera momentet samt ställa kontrollfrågor till de observerade 

personerna. Alla processer är beskrivna utifrån ett fåtal observationer och detta 

upplägg utformades för att hinna kartlägga hela processen. Att få en överblick över 

processen är nyckeln för den metod vi har valt. Överblicken ger möjligheten att förstå 

helheten, men på grund av tidsperioden som ett examensarbete sker under, fanns inte 

möjligheten att underbygga helheten mer. För att säkerställa att författarna fått rätt 

bild av processen i stort, har värdeflödesanalysen presenterats för olika personer inom 

organisationen för att få feedback på den.  

 

Det finns otaliga metoder och analysverktyg för att undersöka 

effektivitetsförbättringar i processer. Valet av metoden värdeflödesanalys skedde 

utifrån att metoden har sin uppkomst inom lean production. Det som särskilde 

analysmetoden från andra beaktade metoder var helhetsbilden som metoden skapade 

och den naturliga uppdelningen av arbetsprocesser. Uppdelningen skapade 

förutsättningar för författarna att studera samma moment flera gånger på olika 

arbetsplatser. Tack vare att processen bedrivs som ett kontinuerligt förbättringsarbete 

kunde författarna presentera ett resultat över helheten även fast tidsramen var 

begränsad. Metoden beaktade även effektiviseringar som kan vara svåra att precisera 

eftersom organisationer ofta inte är uppdelade efter processer, utan det är många olika 
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avdelningar involverade i samma process. Analysen tar hänsyn till optimeringar som 

kan göras mellan avdelningarna vilket kan vara svårt att åskådliggöra om endast den 

egna avdelningens arbete beaktas.     

 

Intervjuerna utfördes genom att respondenten fritt fick svara på frågorna och ge sin 

syn på området. Viktigt under en intervju är att svaren uppfattats korrekt, därför gavs 

respondenten chansen att korrigera intervjusvaren från den transkribering som 

intervjun resulterat i. Det hade varit en fördel om alla intervjuer hållits ansikte mot 

ansikte istället för via internetsamtal, detta eftersom att kroppsspråk och 

ansiktsuttryck kan vara en del av kommunikationen som den intervjuade vill 

förmedla. På grund av den geografiska placeringen och de intervjuades 

arbetsbelastning var det tyvärr omöjligt att genomföra intervjuer ansikte mot ansikte 

med alla. 

 

Enkäterna besvarades av näst intill alla tillfrågade och utöver de som svarade finns det 

inte så mycket mer produktionspersonal på arbetsplatserna i Stockholm. Därför anser 

författarna att resultatet från enkäten skapar ett mycket trovärdigt underlag för 

situationen i Stockholmsområdet. Det är dock en begränsad undersökning geografiskt 

och skillnader kan finnas om ett större geografiskt område hade blivit undersökt. 

Resultatet klargör tydligt hur utbrett BIM är i distrikt nord på Skanska Grundläggning 

och eftersom inget projekt är testat i distrikt syd kan resultatet ändras om urvalet av 

projekt hade ändrats. Frågeställningen syftar på organisationen i hela Sverige och 

detta måste beaktas när resultatet tolkas. För att ge undersökningen högre validitet 

kunde enkäten skickats ut till projekt med en större geografisk spridning (till exempel 

några i distrikt nord och några i distrikt syd).  

 

Insamlingen av data har skett relativt lokalt inom regionen vilket är en begränsning 

för reliabiliteten. Den lokala insamlingen berodde dels på resurserna som författarna 

hade tillgång till och den geografiska placering som de verkade utifrån. Enkäterna 

kunde ha skickats elektroniskt och observationerna utförts på projekt i distrikt syd för 

att skapa ett underlag som ytterligare ökade tillförlitligheten i undersökningen. Inom 

de områden som undersökts överskridande har det framkommit att arbetssätten mellan 

projekten och även distrikten skiljer sig åt. Det finns alltså en risk att arbetssätt och 

kompetens skiljer sig, vilket skulle kunna förändra resultaten i liten skala för 

observationerna och enkäterna. Denna risk för förändringar anser författarna inte är 

avgörande för studien och skillnaderna i arbetssätt är inte så omfattande att författarna 

tror att dessa skulle påverka resultaten. Den inre validiteten anser författarna uppfylls 

på ett tillfredsställande sätt. Eftersom författarna varit närvarande vid alla metoder har 

en säkerhet uppnåtts i att de svarande förstått frågorna på ett tillfredsställande sätt. 

Den yttre validiteten anser författarna har uppfyllts enligt de förväntningar som fanns 

på examensarbetet. Svarsfrekvensen på enkäterna var hög vilket innebär att 

underlaget som data bygger på representerar hela organisationen. Oron innan 

datainsamlingen påbörjades var att grupper som inte besitter kompetens inom BIM 

inte blir motiverade att besvara frågorna. Detta överbyggdes genom att författarna 

närvarade vid genomförandet av enkätstudien och observationerna. 



 

58 

 

 

 

Författarna har valt att använda en deduktiv metod i studien. Mot frågeställning 1 har 

författarna valt att sammanställa en redan väl inarbetad process genom observationer. 

Observationsprotokollet var uppbyggt på det viset att författarna ställde ett antal 

frågor om momentet innan momentet observerades, frågesvaren styrktes och data i 

form av tid samlades in. Mot frågeställning 2 har författarna läst in sig på ämnet BIM 

för att därefter intervjua tre stycken väl insatta personer inom BIM på Skanska. 

Teorierna i litteraturstudien stämmer ganska väl in med vad som framkommit under 

intervjuerna angående kollisionskontroller, samordning, planering, 4D-planering, 

mängdning och visualisering samtidigt som maskinstyrning efterfrågades. 

Maskinstyrning har ökat effektiviteten så pass mycket hos väghyvlar och 

grävmaskiner att det i princip är standard på dessa maskiner idag. Författarnas åsikter 

och rekommendationer om maskinstyrning går att läsa mer om under 

Rekommendation till företaget. Respondenternas bild av användandet av BIM inom 

Skanska Grundläggning speglar sig väldigt väl i resultatet från enkäten. I enkäten 

framgår det tydligt att produktionspersonalen prövat många av arbetssätten knutna till 

BIM men att det inte är något som används på bred front. Enkäterna har därför kunnat 

både styrka svaren från intervjuerna och samtidigt gett en nulägeskontroll av BIM 

situation på Skanska Grundläggning. 
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Bilaga 1 - Nuvarande tillstånd 

Bilaga 2 - Framtida tillstånd 

Bilaga 3 - Enkätformulär 

Bilaga 4 - Intervjuformulär 

Bilaga 5 – Observationsprotokoll 
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Bilaga 1 – Nuvarande tillstånd  
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Bilaga 2 – Framtida tillstånd
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Bilaga 3 – Enkät 

Kryssa i det svarsalternativ som stämmer bäst överens.  

 

Fråga 1: Jag arbetar som ☐ Tjänsteman ☐ Yrkesarbetare 

 

Fråga 2: Hur lång tid har du arbetat inom grundläggningsbranschen? 

 

☐ 0-4 år ☐ 5-10 år    ☐ 11-15 år        ☐ 16-25 år ☐ mer än 25år 

 

Fråga 3: Har du hört talas om BIM innan denna enkät? 

☐ Ja  ☐ Nej  
 

Fråga 4: Har du arbetat på en arbetsplats där BIM används? 

☐ Ja  ☐ Nej  ☐ Vet inte  

     Var god vänd! 

Fråga 5: Har du använt BIM under din tid på Skanska Grundläggning? 

☐ Ja  ☐ Nej  ☐ Vet inte 

Om ja på fråga 5:  

Fråga 5a. På vilket/vilka sätt har du använt BIM? 

Kryssa i ett eller flera svarsalternativ 

☐ Visualisering ☐ Maskinstyrning  ☐ Planering 

☐ Samordning ☐ Ritningsläsning  ☐ Prefabricering 

☐ Mängdning  ☐ Kostnadskalkylering ☐ Kollisionskontroll 

Annat:___________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Om nej på fråga 5: 

Fråga 5b. Varför har du inte använt BIM på Skanska Grundläggning? 

Kryssa i ett eller flera svarsalternativ 

☐ Ingen utbildning inom BIM            ☐ Har inte behövt använda BIM 

☐ Har inte kommit i kontakt med BIM  ☐ Programmen är ej användarvänliga 

Annat:___________________________________________________________ 

 

Fråga 6: Hur ofta har du arbetat med BIM? 

Välj det alternativ som närmast beskriver din användning 

☐ Aldrig      ☐ 1-6 ggr om året 

☐ 1-3 ggr i månaden     ☐ Varje vecka ☐ Dagligen 

 

Fråga 7: Hur tror du BIM som arbetssätt skulle kunna utvecklas på din 

arbetsplats? 

Svar: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Fråga 8: Finns det moment där ni testat BIM men medvetet valt att inte använda 

det? 

☐ Ja  ☐ Nej 

Om ja, varför? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Tack för dina svar! 
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Bilaga 4 – Intervju 

BIM “Building information management” 

Fråga 1:  Vad innebär begreppet BIM för dig? En kort redogörelse av begreppet. 

 

Fråga 2:  När började Skanska utveckla arbetssätt knutna till 

byggnadsinformationsmodellen? 

 

 2a. Vilket/vilka verksamhetsområde skedde utvecklingen för? 

 

Fråga 3:  Vilka är de största utmaningarna med BIM idag inom Skanska?  

 

3a. Finns det något som bromsar utvecklingen av BIM?  

 

3b. Är utvecklingen och användandet av BIM negativt på något sätt för 

byggproduktionen?  

 

Fråga 4:  Vad tror du kommer hända med BIM som arbetssätt de närmaste 5 åren?  

 

Fråga 5:  Vilka användningsområden inom BIM anser du borde utvecklas inom 

anläggningsproduktionen?  

 

5a. Med utgångspunkt från grundläggningsproduktion, finns det något speciellt 

område där som kan vara extra intressant att utveckla?  

 

5b. Tror du yrkesarbetaren kan ha användning för BIM i sitt dagliga arbete? 

 

Fråga 6:  Hur används BIM inom produktionsplaneringen vid betongpålning? 

 

Informationsflöde 

Fråga 7:  Hur ser projekteringsprocessen ut från konstruktör till färdig bygghandling som 

är tillgänglig för produktionsledningen vid BIM projekt respektive 

“traditionella” projekt? 

 

Fråga 8:  Vilka system/databaser används i informationsflödet från projektör till 

produktionsledning? Beskriv gärna vilka roller som är inblandade i processen. 
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Fråga 9:  Hur sker kodningen av objekt i byggnadsinformationsmodellen idag? 

 

Fråga 10:  Finns det information som projekteringen förväntas få tillbaka från 

produktionen? Om ja, vilken? 

 

Övriga frågor 

Fråga 11:  Är det något du vill förtydliga eller berätta mer om?  

 

Fråga 12:  Går det bra att kontakta dig om fler frågor uppkommer efter denna intervju? 
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Bilaga 5 – Observation 

Person/er och roll som deltar i observationen:_________________________ 

Process som observationen behandlar:____________________________ 

Datum:_________________ 

Plats:__________________ 

Direkta frågor till den observerade: 

 

1. Från vem får ni beställning på arbetsmomentet? 

 

2. Vad behöver ni för information för att utföra arbetet? 

 

2.a Från vem får ni informationen?  

 

2.b I vilken form får ni informationen? 

 

3. Vad gör ni under arbetsmomentet? 

 

3.a Beskriv vilka aktiviteter ni utför under processen. 

 

4. Hur lång tid behöver ni för att utföra arbetsmomentet? (hur lång tid tar hela 

processen?) 

 

5. Vem är beroende av ert arbete direkt efter ni är klara? 

 

6. När börjar vanligtvis nästa process efter att ni blivit klara? 

 

7. Vem för informationen vidare från processen?(är det flera?) 

 

7.a Till vem levereras informationen? 

 

7.b Hur överförs informationen? (digitalt, på papper, mm)  

 

8.  Är det något i ert arbete som ni skulle vilja göra på ett annorlunda sätt? 

 

9. Har ni några förslag på hur ni skulle kunna effektivisera er informationsöverföring? 

 

9.a Om ni fick fantisera fritt, hur skulle ni vilja att er informationsöverföring gick till?  
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Punkter som observeras i processen: 

 

1. Hur lång är cykeltiden i processen?(hur långtid tar det innan en upprepning av 

arbetsmomentet kan göras?) 

 

2. Hur lång tid tar respektive aktivitet? 

 

3. Vilka aktiviteter pågår under processen? 

 

 

3.a Vilka av dessa aktiviteter är värdhöjande? 

 

3.b Vilka av dessa aktiviteter är icke värdehöjande? 

 

4. Hur många personer är involverade i aktiviteten? 

 

5. Hur lång är ledtiden?(hur lång tid tar det innan nästa process kan påbörjas?) 

 

6. Hur mycket kan produceras per tidsenhet? 

 

7. Hur stort är mellanlagret efter aktiviteten?  

 

7.a Hur länge befinner de sig i lagret innan nästa process påbörjas? 

 

 


