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Sammanfattning 
Produktionsplanering i ett projekt kan vara komplicerat eftersom den ofta inkluderar många 

aktiviteter som är beroende av varandra med många olika aktörer. Ett framgångsrikt projekt 

kännetecknas av en effektiv produktionsplanering där man styr och driver projekten med en 

exakt planering. I en produktionstidplan, som presenteras som ett gantt-schema med beroenden 

och kopplingar mellan aktiviteter, kan det vara svårt att göra bedömningar och dra konsekvenser 

av byggskedet och produktionssätt. Ett verktyg som inbjuder till att hitta och visualisera 

produktionssätt är 4D-simuleringar, som innebär att en BIM-modell kopplas till 

produktionstidplan och spelas upp som en animerad sekvens.  

Skanska Sverige är en aktör som har valt att börja utveckla och implementera användning av 

4D-simuleringar i projekt. Förståelse om hur 4D-simuleringar kan bidra och komplettera i 

planeringsarbetet kan erhållas genom att undersöka användningsområden i produktionsfasen, 

vilka möjligheter och begränsningar som finns med detta samt genom att belysa nuläge och vad 

som kan betraktas som problemområden med produktionstidplanen som verktyg.  

 

I denna studie har intervjuer genomförts med projektrollerna tidplanerare, produktionschef och 

blockchef i två olika projekt, där man i produktionsfasen i projekten arbetar med att utveckla 

och implementera 4D och simuleringar. Detta har utförts för att empiriskt identifiera 

användningsområden för 4D-simuleringar i produktionsfasen, vad det kan bidra med och 

tillämpas för i produktionsplaneringen samt vad det finns för problemområden med 

produktionstidplanen. Med utgångspunkt i befintlig teori om 4D-simuleringar, 

produktionsplanering och produktionstidplan har den empiriskt insamlade datan analyserats för 

att redogöra för möjligheter och begränsningar med användning av 4D-simuleringar i 

produktionsfasen. Till följd av att forskning har visat att 4D/BIM kan komplettera lean 

construction har en analys utförts kring hur empiriskt identifierade användningsområden för 

4D-simuleringar kan kombineras med planeringsmetodiken Last Planner System, som har sin 

utgångspunkt i lean construction.  

Resultatet i studien visade att jämföra olika planeringsalternativ, kvalitetskontrollera planering, 

planering av logistik samt visualisera ordningsföljd av aktiviteter och moment är 

användningsområden för 4D-simuleringar i produktionsfasen. Dessa användningsområden kan 

bidra i produktionsplaneringen genom att produktionstidplanen kan optimeras, planeringen i 

produktionstidplanen kan kontrolleras och följas upp, en tydlig plan för logistiken i ett tidigt 

skede kan erhållas, produktionsframdriften kan kommuniceras, yrkesgrupper kan samordnas 

och det kan användas i säkerhets- och arbetsmiljöarbetet. Studien visade följande:  

 Det man i produktionsfasen i projekt identifierat som områden för användning av 4D-

simuleringar tenderar att vara svårt att göra med produktionstidplanen som verktyg 

 Användningsområdena för 4D-simuleringarna som har identifierats i projekt kan i det 

stora hela uppfyllas av de egenskaper som en 4D-simulering har  

 4D-simuleringar begränsas av detaljnivå och indelning av BIM-modell samt kopplingen 

 Användningsområden och egenskaper för 4D-simuleringar kan relateras till lean 

construction principer och bidra i planeringssteg i Last Planner System, vilket påvisar 

att 4D-simuleringar kan komplettera och tillhandahålla grunden för lean construction 

Nyckelord: 4D-simulering, BIM-modell, produktionstidplan, lean construction, Last Planner 

System 



 

 

 

Abstract 
The production planning process tends to be complicated because it involves a lot of activities 

and components which needs to cooperate with each other. A successful project is characterized 

by an effective production planning process where the project is managed and operated with a 

prompt planning. In a time schedule, it can be difficult to do assessments and see the 

consequences of the building processes and production methods. A tool which invites to clearly 

find and see production methods is 4D simulations, which means that connecting a BIM-model 

to a time schedule and is displayed as an animated sequence.  

Skanska Sweden is an organisation which have decided to start to develop and implement 4D 

simulations in the production phase in projects. Understanding of how 4D simulations can 

contribute and complement in the planning process can be obtained by investigating the areas 

of use in the production phase, and see which possibilities and restrictions that arises. The 

reason why it is implemented and developed for use in projects can be derived through studying 

how it looks in the projects, and what kind of problem areas there are with the time schedule as 

a tool in the production planning process.   

In this study, interviews were performed in two projects that are in the areas of developing and 

implementing the use of 4D simulations in the production phase. These interviews were 

conducted in order to identify the areas of usage. Also, about how it can be applied in the 

production planning process, and what there are for problematic within using the time schedule 

as a tool. With the starting point in the existing theory regarding the usage of 4D simulations 

and time schedules - data were collected from the interviews and was analysed in order to 

narrate and describe the possibilities and restrictions for using 4D simulations in the production 

phase. As a result of the science, that has proved that 4D simulations/BIM can complement lean 

construction, the focus is also analysing of how 4D simulations can be combined with the 

production planning and control system Last Planner System.  

The result in the study has showed that, comparing different planning alternatives, quality 

control of the planning, planning process of logistics and visualizing the sequence of activities 

and moments are areas of usage for the 4D simulations in the production phase. These areas of 

usage can contribute in the production planning for optimize the time schedule, while the time 

schedule is followed-up, to get a plan of the logistics in an early stage, to communicate the time 

schedule, for coordination of professional groups and in the work with safety. The study 

identified that: 

 The areas of use for 4D simulations in the production phase tends to be difficult to do 

with the time schedule as a tool and instrument  

 The areas of use for 4D simulations that have been identified can in general be fulfilled 

by the properties that 4D simulations have 

 4D simulations is restricted by the level of detail and division of the BIM-model, and 

the coupling of activities in the time schedule and objects in the BIM-model 

 The areas of usage and properties for 4D simulations can be related to lean construction 

principles, and contribute in planning levels in Last Planner System. Which 

demonstrates that 4D can complement and provide the basics of lean constriction.  

 

Key words: 4D simulations, BIM-model, time schedule, lean construction, Last Planner System  
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1. INTRODUKTION 

Kapitlet behandlar bakgrund och problemområden som har bidragit till studien och 

undersökningen. Syfte, mål, studiens forskningsfrågor och avgränsningar presenteras också i 

kapitlet.  

 
1.1 Bakgrund och problemformulering 
Stora byggprojekt inkluderar många aktiviteter som är beroende av varandra med flertalet 

involverade aktörer. För att effektivt kunna styra och driva dessa typer av projekt krävs en exakt 

och solid planering. En effektiv produktionsplanering är viktigt för att kunna genomföra ett 

projekt med utgången av att det genererar vinst och inte förlust (Griffith & Watson, 2004). 

På byggarbetsplatser idag sker produktionsplaneringen ofta genom upprättande av en 

produktionstidplan, som presenteras som ett gantt-schema med beroenden och kopplingar 

mellan aktiviteter. Ändringar, anpassningar och tilläggsarbeten i projekt bidrar till mycket 

kopplingar mellan aktiviteter vilket gör produktionstidplanen mer svåröverskådlig. Denna 

traditionella planeringsmetod kan bidra till svårigheter gällande uppdatering och hanterbarhet, 

och de kan anses som sämre lämpade inom en sektor med mycket osäkerheter och ändringar 

(Roupé, Viklund-Tallgren, Johansson, & Andersson, 2014). I en produktionstidplan kan det 

vara svårt att bedöma rimlighet, dra slutsatser och utvärdera konsekvenser om byggskedet och 

påverkan av ändringar, avvikelser och nya förutsättningar i ett projekt. Det finns en uppfattning 

inom branschen om en viss avsaknad av kunskap om förståelsen mellan aktiviteters beroenden 

vilket går i linje med behovet av visualisering. För att kunna genomföra stora och komplexa 

byggprojekt krävs ett samarbete mellan många personer som är specialister, experter och har 

kunskaper inom olika områden (Kymmel, 2008). Processen att samordna och dela information 

och kunskap mellan discipliner i ett projekt är av stor betydelse för ett lyckat projekt. I ett 

komplext byggprojekt är det viktigt att utnyttja potentialen av den kunskap, specialisering och 

expertis som parter i projektet innehar. I flertalet studier har visualisering och visuella medel 

diskuterats som viktiga faktorer för att stödja samarbetet mellan parter, och bidra till att 

kunskapen som finns inom projektet utnyttjas (Tjell & Bosch-Stjistem, 2015).  

 

4D, som innebär att objekt i BIM- modellen kopplas ihop med aktiviteter i produktionstidplanen 

i en 4D-programvara, är ett sätt att kommunicera produktionstidplanen visuellt genom att 

simulera det som ska byggas som en animerad sekvens med avseende på ordningsföljd av 

aktiviteter och tidsbestämning. Till skillnad mot en tidplan, som presenteras som ett gantt-

schema i tidplaneringsprogram, bidrar en 4D-modell till att aktiviteterna i tidplanen visuellt 

förknippas med en viss yta eller ett visst område i modellen (Eastman, Teicholz, Sacks & 

Liston, 2011). David & Lamine (2004) menar att en simulering av byggnadsmodellen kan bidra 

till att problem upptäcks som inte hade upptäckts i en produktionstidplan. Detta kräver dock 

oftast ett tidskrävande manuellt arbete med kopplingen mellan aktiviteter i 

produktionstidplanen och komponenter i 3D-modellen, vilket kan vara en orsak som begränsar   

användning av 4D-simuleringar i produktionsfasen i projekt.  

Skanska Sverige är en aktör som har valt att börja utveckla användning av 4D-simulering i 

produktionsfasen i projekt. Vid utveckling och arbete med att implementera 4D-modeller i ett 

projekt är det viktigt att betrakta vad den ska användas till och hur (Eastman et al., 2011). Detta 

ligger till grund till en undersökning av hur och vad man kan använda 4D-simuleringar i 

produktionsfasen i projekt, vad det kan bidra med och tillämpas för samt vilka möjligheter och 

begränsningar som finns. Genom att studera, utvärdera och analysera problemområden som 
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finns med produktionstidplanen kan förståelse erhållas om orsaken till att användning av 4D-

simuleringar-börjar-utvecklas-och-användas-i-produktionsfasen-projekt.  

 

Lean construction, teoretiskt inspirerat av lean-filosofin i tillverkningsindustrin, är ett annat 

initiativ som har växt fram i byggbranschen och som också har bidragit med förändring och 

påverkan. Enligt Eastman et al. (2011) kompletterar lean construction och BIM/4D varandra på 

flera viktiga sätt, vilket gör en analys intressant av hur 4D-simuleringar förhåller sig till lean 

construction och planeringsmetodiken Last Planner System, som har sin utgångspunkt i lean 

construction. Trots att utvecklingarna inte är beroende av varandra, sker en interaktion genom 

att det finns en symbios, varvid Sacks, Koskela, Dave & Owen (2010) beskriver att BIM/4D 

förväntas tillhandahålla grunden till några av resultaten som lean construction förväntas 

leverera.  

1.2 Syfte och mål  
Syftet med examensarbetet är att identifiera användningsområden för 4D-simuleringar i 

produktionsfasen, vad det kan bidra med och tillämpas för i produktionsplaneringen samt belysa 

vad som kan betraktas som problemområden med produktionstidplanen som verktyg. Målet 

med examensarbetet är att beskriva och redogöra för möjligheterna och begränsningarna som 

finns för användning av 4D-simuleringar i planeringsarbetet i produktionsfasen i projekt. 

Genom att beskriva och redogöra för hur 4D-simuleringar kan komplettera och tillhandahålla 

grunden för lean construction och kombineras med Last Planner System kan studien bidra med 

kunskap inom området för produktionsplanering 

1.3 Forskningsfrågor  
1. Hur kan man använda 4D-simulering i produktionsfasen i projekt och vilka problemområden 

finns med produktionstidplanen?  

2. Vad kan uppfyllas med en 4D-simulering med avseende på dess egenskaper? 

3. Vad kan begränsa användning av 4D-simulering i produktionsfasen i projekt?  

4. På vilka sätt kan användningsområden för 4D-simuleringar komplettera lean construction 

och finns möjlighet för en kombination med Last Planner System?  
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1.4 Avgränsningar 
För att identifiera användningsområden för 4D-simuleringar i produktionsfasen är studien 

avgränsad till att behandla vad man i de två projekten ser som områden för användning av 4D-

simuleringar och vad det kan bidra med och tillämpas för i produktionsplaneringen.  

I studien behandlas endast en 4D-programvara. Empiriskt identifierade användningsområden 

för 4D-simuleringar avgränsas till att gälla för den specifika 4D-programvaran. 

Användningsområdena beaktas och analyseras utifrån generella egenskaper för 4D-

simuleringar som inte är relaterade till specifika 4D-programvaror. Denna avgränsning 

påverkar inte resultatet men bidrar till att validiteten och reliabiliteten påverkas i analysen i 

studien.  

Med avseende på produktionsplanering tar studien endast hänsyn till produktionstidplanen som 

verktyg och beaktar inte andra verktyg som används eller kan användas i 

produktionsplaneringen i projekt. Denna avgränsning kan påverka studien då det finns en 

möjlighet att användning av 4D-simuleringar inte ställs och jämförs mot de mest aktuella och 

fördelaktiga verktygen som kan användas för att utföra det som är empiriskt identifierat som 

användningsområden för 4D-simuleringar.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

Detta kapitel utger den teoretiska referensramen i studien och är indelat i 4 huvudområden; 

Produktionstidplan i produktionsplaneringen, Lean, 4D-simulering samt Lean och BIM. 

Produktionstidplanen i produktionsplaneringen beskriver produktionstidplanens roll i 

produktionsplaneringen och vad som tenderar vara problematiskt för verktyget. Lean beskriver 

lean construction och Last Planner System. 4D-simulering behandlar BIM-modell och 

egenskaper för en 4D-simulering. Lean och BIM behandlas för att erhålla en teoretisk 

förståelse om bakgrund och sambandet mellan dessa.  

2.1 Produktionstidplanen i produktionsplaneringen  
Enligt Révai (2012) tillämpas traditionell planering och nätplanering i störst utsträckning som 

tekniker för planering av produktion i ett byggprojekt. Inom den traditionella planeringen 

presenteras produktionstidplanen som ett gantt-schema, som innebär att en byggaktivitet 

motsvaras av en horisontell stapel eller linje. Gantt-schemat har en tidsskala varvid aktivitetens 

färdigställandetid motsvaras av stapelns eller linjens längd och visar vilka aktiviteter som ska 

utföras och under vilken tidsperiod. Gantt-schemat beskriver inte orsaken till aktiviteternas 

placering och när den planerade produktionsframdriften i Gantt-schemat utsätts för ändringar 

och avvikelser är det svårt att se konsekvenserna och hur helheten påverkas, vilket gör det svårt 

att upptäcka om planeringen är bristfällig samt om lösningarna är tillräckligt genomtänkta 

(Revai, 2012). Révai hävdar att ett lyckat resultat i produktionen erhålls på ett effektivt sätt 

genom en genomtänkt och väl utförd produktionsplanering. I byggprojekt eftersträvas ett gott 

produktionsresultat där målet med produktionsplaneringen är att skapa förutsättningar för detta. 

Byggentreprenören och underentreprenörers alla aktiviteter omfattas i produktionstidplanen 

(Nordstrand, 2008). Separata produktionstidplaner kan upprättas för markarbete och 

grundläggning, stombyggnad samt stomkomplettering och inredning vid stora projekt, och 

sammanförs genom en övergripande huvudtidplan för projektet (Révai, 2012). 

För att få en uppfattning om hur man ligger till produktionsmässigt i projektet stäms en 

produktionstidplan av för att jämföra de planerade aktiviteterna med det verkliga utfallet 

(Nordstrand, 2008). I produktionstidplanen dras en avstämningslinje från ett specifikt 

avstämningsdatum och behandlar alla aktuella aktiviteter. Till följd av detta påvisas hur 

aktiviteter ligger till tidsmässigt i produktionstidplanen och om det finns aktiviteter man ligger 

före eller efter med (Nordstrand, 2008). Avstämningen syftar till att under ett visst 

avstämningsdatum erhålla information om hur långt aktiviteter har fortskridit utifrån tidplanen. 

Avstämningen synliggör om aktiviteter ligger före och är utförda innan planerat eller om 

aktiviteter ligger efter i planeringen och är försenade (Revai, 2012). 

 

Efter utförd avstämning är det viktigt att beakta och analysera avvikelserna i 

produktionstidplanen eftersom det kan krävas åtgärder för hantering av avvikelserna 

(Nordstrand, 2008). Revai (2012) menar att en analys av avvikelserna måste ske för att kunna 

veta om åtgärder behöver vidtas innan nästkommande avstämning. Omplanering, 

resursfördelning samt omflyttning och ny ordningsföljd i utförande av aktiviteter är exempel på 

saker som måste analyseras och beaktas om det visar sig att avvikelser uppstår efter en 

avstämning av produktionstidplan (Nordstrand, 2008; Revai, 2012).  

 
Under byggskedet kan flertalet faktorer påverka och störa produktionen i ett projekt (Revai, 

2012). Ändrings- och tilläggsarbeten kan beställas av beställaren i projektet, vilket kan bidra 

till att en revidering och uppdatering av produktionstidplanen måste göras (Nordstrand, 2008).  
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Stadskontoret (2009) beskriver att brister i kvalitét och kostnader i projekt ofta härleds till 

byggtider och tidplaner inom byggbranschen. Det är viktigt att styra byggprojekten med en 

noggrann och eftertänksam planering för att produktionen ska fortgå i hög takt utan kvalitetsfel 

som medför kostnader. En noggrann planering kräver att det finns tillräckligt med tid utsatt för 

momenten i tidplanen och det är viktigt att alla involverade i projektet tar detta i beaktande. 

Detta kan exempelvis bidra till att man under planeringsarbetet har tid att utforma olika 

planeringsalternativ och kan välja de som har en mindre risk för störningar och gynnar 

produktionen i projektet (Revai, 2012). 
 

Det är vanligt att en tidplan skapas, uppdateras och kommuniceras i tidplaneringsprogam idag, 

som visar aktiviteter och dess kopplingar och beroenden i ett gantt-schema. Eastman et al. 

(2011) menar att det blir svårt att utvärdera konsekvenser och dra slutsatser om byggskedet när 

tidplanen presenteras och kommuniceras på detta sätt, vilket bidrar till svårigheter för 

projektmedlemmar att förstå tidplanen och hur arbetsplatsen och logistiken påverkas. När 

tidplanen presenteras som ett gantt-schema är aktiviteterna benämnda som ett moment knytet 

till en viss yta eller ett visst område i projektet. Projektmedlemmar måste själva skaffa sig en 

uppfattning och relatera aktiviteterna till ytor och områden i projektet vilket medför att det kan 

vara svårt att göra bedömningar om tidplanen med avseende på genomförbarhet och kvalité.  

2.2 Lean 
Huvudidén med lean är att maximera kundvärde genom att minimera slöserier (Lean Enterprise 

Institute, 2017). Enligt Modig & Åhlström (2015) är värdeskapande aktiviteter ett centralt och 

viktigt begrepp för förståelsen av lean. En värdeskapande aktivitet beskrivs av Modig & 

Åhlström som en flödesenhet som bearbetas och förs framåt i processen genom att värde tillförs. 

Liker (2009) menar dock att det finns icke-värdeskapande moment som är nödvändiga. Dessa 

nödvändiga icke-värdeskapande moment hanteras genom att man strävar efter att minimera 

tidsåtgången för momenten. Lean och lean produktion handlar om kundfokus, skapa 

kontinuerliga flöden och att eliminera slöserier och allt som inte skapar värde i processer. 

Processer och allt arbete ska utvecklas för att erhålla ständiga förbättringar. 
 

2.2.1 Lean construction 

Tillämpning och anpassning av principer och koncept av lean produktion i byggbranschen 

kallas lean construction (Sacks et al., 2010). Lean construction fokuserar på att, precis som lean 

produktion, reducera slöserier och eliminera icke-värdeskapande aktiviteter som inte ger värde. 

Syftet med denna tillämpning i byggbranschen är att öka produktionssystemets pålitlighet och 

tillförlitlighet, reducera variabiliteten och erhålla ständiga förbättringar (Fernandez-Solis, 

Porwal, Lavy, Shafaat, Rybkowski, Son & Lagoo, 2012).   

Salem, Solomon, Genaidy & Minkarah (2006) beskriver att det finns många skillnader i miljöer 

och processer när lean beaktas i tillverkningsindustrin och byggbranschen. Trots detta har 

tekniker i lean production och lean construction många gemensamma inslag, varvid lean 

construction bidrar till att de mest detaljerade aspekterna i ett projekt påverkas. Ett verktyg 

inom lean construction är Last Planner System, som är ett system för planering och kontroll av 

produktionen.    

Sacks et al. (2010) sammanställer följande lean construction-principer, som baseras på litteratur 

från lean produktion och lean construction.  

 Reducering av variabilitet. För att uppnå en reducerad variabilitet kan det praktiska 

tillvägagångssättet vara att hitta och eliminera grundorsaker (Koskela, 2000). Målet är 

att reducera temporär variabilitet och ändringar i produktionsflöden.   
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 Verifiera och validera. Att ha en avsikt för något är inte tillräckligt, utan detta måste 

kontrolleras och säkerställas.  

 Undersökning av alla alternativ. Genom att utvidga området för beslutsfattande erhålls 

större kunskap om beslutet och den praktiskt bästa lösningen kan hittas och identifieras.   

 Använd-visuell-styrning.-Visualisering-av-produktionslösningar-och 

produktionsprocesser kan relateras till standardisering och ständiga förbättringar. 

2.2.2 Last Planner System 

Med utgångspunkt i forskningen som bedrevs på 1980-talet med syftet att förbättra 

produktiviteten i byggproduktion, skapade och utvecklade Glenn Ballard och Greg Howell i 

början av 1990-talet ett system för att planering och kontroll av produktionen kallat Last Planner 

System (Hamzeh & Bergström, 2010; Mossman, 2015). Last Planner System har som syfte att 

förbättra förutsägbarheten och pålitligheten i byggproduktionen som stort. Systemet har sitt 

ursprung i behovet av kontroll inom byggproduktionen genom en strategi som bygger på att 

öka förutsägbarheten för arbetsflöden och arbetsplaner i ett byggprojekt (Fernandez-Solis et al., 

2013).   

 

Kopplingen mellan Last Planner System, lean och lean construction beskrivs av Hamzeh & 

Bergström (2010) som att Last Planner System är det första steget för att skapa en starkt 

presterande lean verksamhet. Mossman (2015) utvecklar och menar att Last Planner System är 

en startpunkt för att stabilisera processer och erhålla möjligheten att förbättra dem, som är 

centrala delar inom lean och lean construction.  

 

Enligt (Hamzeh & Bergström, 2010) ingår följande planeringssteg och nivåer i Last Planner 

System.  

1. Ett huvudschema, Master Scheduling, skapas utifrån den övergripande projektplaneringen 

och innehåller ett start- och slutdatum och beskriver arbetet som ska utföras i projektet (Ballard 

& Tommelein, 1997). Huvudschemat bör utformas på en nivå som framför milstolpar i projektet 

med olika tidsatta faser som påvisar hur projektet är planerat att fortlöpa (Ballard & Howell, 

2003).    

2. Faschema, Phase Scheduling är ett detaljerat schema som delar upp projektet i olika faser, 

där grundläggning och stomme är exempel som beskriver olika faser i ett projekt (Hamzeh & 

Bergström, 2010). Inom detta planeringssteg i Last Planner System utvecklas detaljerade 

arbetsplaner och en identifiering av avlämningar som krävs mellan personal inom de olika 

faserna utförs. Avlämningarna behandlas som mål, utgår från faserna och ska uppnås genom 

kontroll av produktionen med Last Planner System som metod.  Det övergripande målet med 

fasplaneringen är att upprätta en plan för att färdigställa och slutföra en fas i ett projekt genom 

värdeskapande arbete. Planen består av aktiviteter som ska kunna användas i nästa 

planeringssteg inom Last Planner System, framdriftsplaneringen. (Ballard & Howell, 2003).  

3.-Framdriftsplanering,-Lookahead-planning , OOLLLLMKKKcvrrvrvrvrvrv 

I detta steg i Last Planner Systems planeringsprocess bryts aktiviteter från fasplaneringen ned 

till produktionsprocesser och produktionsoperationer (Hamzeh & Bergstrom, 2010). Detta 

planeringssteg är en viktig länk mellan fasplaneringen och nästa steg i planeringsprocessen i 

Last Planner System, de veckovisa arbetsplanerna, eftersom de schemalagda och planerade 

aktiviteterna görs redo att utföras. Målet i detta steg är att identifiera och avlägsna 

begränsningar så att aktiviteterna är skyddade från variationer och störningar i nästa steg i 

processen när de ska utföras. En orderstock med genomförbara aktiviteter skapas samtidigt som 
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planering sker hur produktionsoperationerna/uppgifterna ska utföras och de görs redo för 

utförande (Hamzeh, Ballard & Tommelein, 2012).  

4.-Veckovis-arbetsplanering,-Weekly-Work-Plan 

Den veckovisa arbetsplaneringen utförs under veckan som uppdragen/uppgifterna utförs genom 

att veckovisa arbetsplaner skapas från orderstocken med de genomförbara aktiviteterna 

(Ballard, 2000). Planeringen är på detaljerad nivå och driver produktionen i projektet framåt 

dag för dag. Den veckovisa arbetsplaneringen innebär att föra fram uppgifter i rätt ordning, 

varvid uppgifterna ska vara väldefinierade, i rätt storlek samt inte påverkas av begränsningar 

(Hamzeh, 2009). I slutet av varje planeringsperiod och vecka mäts planeringens tillförlitlighet. 

Detta utförs genom att mäta veckans antal slutförda planerade uppgifter i förhållande till antal 

planerade uppgifter. Ballard (1994) benämner detta förhållande som Percent Plan Complete 

(PPC), uttryckt som en procentsats. Orsakerna till varför uppgifterna inte färdigställdes och 

utfördes analyseras vilket bidrar till underlag för lärande och syftar till att kontinuerligt erhålla 

förbättring-(Hamzeh,-2009;-Hamzeh-et-al.,-2012).  

 

Framdriftsplanering gör det som SKA göras redo att utföras, medan arbetsplaner upprättas från 

vad som KAN utföras (Hamzeh et al., 2012). Enligt Ballard (2000) är det ett åtagande och löfte 

på vad som kommer att göras när de sista planerarna inkluderar uppgifter som kan utföras i de 

veckovisa arbetsplanerna. Planeringsstegen i Last Planner System visas i figur 1.    

 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Planeringsstegen i Last Planner System som visar hur aktiviteterna bryts ned och blir mer 

detaljerade i de olika stegen (Hamzeh & Bergström, 2010) 
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2.3 4D-simulering 
4D är en teknik som innebär att 3D-modell/BIM-modell och produktionstidplan integreras och 

kopplas till varandra (Dawood & Sikka, 2008). En 4D-modell uppkommer genom en länkning 

av aktiviteter i produktionstidplanen med dess relaterade komponenter i 3D/BIM-modellen 

(Koo & Fischer, 2000, refererat i Jongeling, Olofsson & Norberg, 2007). Tekniken bidrar till 

att byggprocessen och det som ska byggas klart och tydligt visualiseras som en animerad 

sekvens (Dawood & Sikka, 2008; Koo & Fischer, 2000). En 4D-simulering kan således 

användas för att kommunicera tidplanen med avseende på aspekter som berör ordningsföljd av 

aktiviteter, rumsindelning och tidsbestämning (Dawood & Sikka, 2008), något som Koo & 

Fischer (2000) menar på bidrar till en ökad förståelse av produktionstidplanen. Till följd av 

visualiseringen kan 4D användas för att klart och tydligt kommunicera framdriften för olika 

intressenter i projektet (Jongeling et al., 2007). Ett exempel på en 4D-modell visas i figur 2. 
´ 

 

2.3.1 BIM-modell och tillämpning av BIM i produktion 

En byggnadsinformationsmodell, BIM-modell, karaktäriseras av geometri, geografisk 

information, rumsliga förhållanden-och-egenskaper-hos-byggnadselement-(Azhar,-2011). 

Byggnadsinformationsmodellen består av exakt geometri och information, där informationen 

kan användas när aktiviteter i projektet utförs som berör inköp, tillverkning och produktion 

(Eastman, et al., 2011). Jongeling (2008) betonar vikten av en objektbaserad modell som 

innehåller information om det som ska framställas, något som kan relateras till att Eastman et 

al. (2011) kategoriserar byggnadsinformationsmodell som en produkt, IT-aktiverad 

samarbetsprocess samt som ett behov för styrning av en byggnads livscykel. En 

byggnadsinformationsmodell kan användas för flertalet ändamål i produktion. Enligt Azhar 

(2011) kan modellen bland annat användas för visualisering, mängdavtagningar, 

kostnadsberäkningar samt för att upptäcka kollisioner.  

Figur 2 – 4D-programvaran Navisworks, med funktionen 4D-simulering. Programvaran gör det möjligt att 

länka aktiviteter från produktionstidplanen till objekt/komponenter i 3D/BIM-modellen. 4D-simulering 

innebär att produktionsplanen spelas upp och visualiseras som en animerad sekvens i en 4D-programvara.  

Bilden kommer från ett av de studerade projekten i studien.  
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2.3.2 Egenskaper 4D-simuleringar  

Rischmoller, Fischer, Fox & Alarcón (2001) beskriver att 4D-planering och simuleringar 

möjliggör för en skarpare och bättre produktionstidplan. Produktionstidplanen kan bli skarpare 

eftersom 4D-simuleringar bidrar till att många faktorer kan visualiseras och analyseras i 

planeringsskedet med bättre framförhållning, istället för på arbetsplatsen och närmare 

produktionen. Med avseende på produktionsplaneringen och produktionstidplanen kan 4D-

simuleringar som hjälpmedel effektivisera arbetet med hanteringen av aktiviteter genom 

identifiering av konflikter och styrning av resurser. Beslut gällande aktiviteter, milstolpar och 

produktionsframdrift kan tas tidigare i projektskedet och möjliggör ett säkerställande av 

genomförbarheten för arbeten i produktionen. 4D-simuleringar stödjer produktionsplaneringen 

i projektet, genom att genomförbarheten av olika alternativ av produktionstidplaner, 

arbetsplatslogistiken och arbetsytor som krävs för att genomföra aktiviteter kan analyseras 

(David & Lamine, 2004). 

Eastman et al. (2011) menar att 4D-simuleringar spelas upp för att säkerställa att planeringen 

för utförandet är genomförbart och så effektivt som möjligt.  

Enligt en studie påpekar en platschef att en 4D-modell är ett fördelaktigt verktyg och stöd för 

uppföljning av den planerade produktionen (Jongeling, 2008). Användning av verktyget i 

uppföljningssyfte relateras till att David & Lamine (2004) beskriver möjligheten att kontrollera 

och följa upp produktionstidplanen som ett användningsområde för 4D-simuleringar.  

Produktionstidplanen kan simuleras och visualiseras innan produktionen och utförandet sker, 

vilket möjliggör för att analysera varianter på tillvägagångssätt och framdrifter i 

produktionstidplanen. Utfallet av möjligheten att bedöma genomförbarheten innan momenten 

utförs på byggarbetsplatsen, kan leda till ett mer fördelaktigt planeringsarbete med mindre fel, 

risker och störningen i utförandeskedet (David & Lamine, 2004). (McKinney & Fischer, 1998, 

refererat i Jongeling et al., 2007) menar dock att det är viktigt att hålla 4D-modellen aktuell när 

strategier undersöks och utvärderas för hur projektet kan genomföras.  

 

Kymmel (2008) beskriver att objekt och komponenter kan innehålla information om 

produktionshastigheter för relaterade arbetsuppgifter vilket medför möjligheten till finjustering 

av arbetsuppgifter i projektet med utgångspunkt i vart aktiviteterna ska äga rum och hur länge 

de beräknas ta. Om arbetsgrupper utför aktiviteter som är beroende av varandra kan 

simuleringar bidra till förslag kring snabbhet och hastighet av utförandet. Byggbarheten och 

produktiviteten kan förbättras i produktionen, genom att 4D-simuleringar möjliggör för 

identifiering och eliminering av konflikter som berör utrymme och tid i modellen (Fischer & 

Kunz, 2004).  

 

Enligt Eastman et al. (2011) är arbetsplatslogistik en annan fördel med en 4D-modell, eftersom 

platser för bland annat materialupplag, utrustning och leveranser kan styras, planeras och 

visualiseras med avseende på yta, område och tid i projektet. Eastman et al. (2011) menar att 

samordning av tider för materialeveranser och arbetsytor som krävs för olika yrkesgrupper på 

arbetsplatsen kan beaktas i en 4D-modell.  

 

Samordning av yrkesgrupper och specialiserade yrkesmän- och kvinnor är en viktig faktor i 

produktionsfasen i byggprojekt för att undvika förseningar av aktiviteter i 

produktionstidplanen. En undersökning av David och Mahdjoubi från 2003 påvisade att 4D-

simuleringar kan användas för att analysera olika yrkesgruppers arbetssekvenser och ytor som 

berörs av deras produktionsmoment. Med hjälp av 4D-simuleringar kan olika yrkesgruppers 
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arbetssekvenser spelas upp vilket kan fungera som underlag när platschefen tar beslut om vilka 

arbetsytor som krävs för en yrkesgrupp och vad de ska få tilldelat på arbetsplatsen. Med 

utgångspunkt i de tilldelade arbetsytorna kan 4D-simuleringar sedermera påvisa vilka 

arbetsytor som används på arbetsplatsen under olika skeden i projektet och skapar således 

förutsättningar och möjligheter för samordning av yrkesgrupper (David & Lamine, 2004).  

 

Enligt Fischer & Kunz (2004) går det tidsmässigt att se i BIM-modellen hur projektet är planerat 

dag för dag eller vilken status produktionsframdriften har för stunden och hur det ligger till 

tidsmässigt utifrån produktionstidplanen. 4D-simulering i visualiseringssyfte bidrar till en 

övergripande bild av produktionsframdriften och lämpar sig således som ett bra verktyg för att 

förklara, beskriva och kommunicera produktionsfasen (David & Lamine, 2004). Enligt (Liston 

et al., 2001), refererat i (David & Lamine, 2004) har en 4D-modell använts i projektmöten både 

för att förklara konstruktioner och beskriva produktionsmoment.  

 

Detaljnivån för en 4D-simulering kan relateras till vad det syftas till att användas för inom 

projektet. Enligt David & Lamine (2004) beror detaljnivån för 4D-simuleringen i hur väl 

detaljerad produktionstidplanen är och hur detaljerad 3D-modellen är uppbyggd med avseende 

på komponenter och objekt. Om detaljerade aktiviteter i produktionstidplanen sammankopplas 

med individuella komponenter i 3D-modellen erhåller 4D-simuleringen en hög detaljnivå 

(David & Lamine, 2004). Denna nivå lämpar sig vid användning av 4D-simuleringar för stöd i 

planeringsarbetet som analysverktyg, medan lägre detaljnivå lämpar sig när 4D-simuleringar 

endast används i ett visualiserande och kommunicerande syfte i ett projekt. David och Lamine 

(2004) menar att det oftast krävs ett tidskrävande manuellt arbete med kopplingen mellan 

aktiviteter i produktionstidplanen och komponenter i 3D-modellen, vilket kan vara en orsak till 

att 4D-simuleringar inte tillämpas i byggprojekt i större utsträckning. David & Lamine (2004) 

menar vidare att test av olika produktionsframdrifter beror av en hög detaljgrad och koppling 

mellan produktionstidplan och 3D-modell, eftersom ändringar i produktionstidplan visas direkt 

i 4D-modellen. När 4D-modeller skall användas i ett projekt krävs det att zoner och ytor har 

skapats som innehåller data och information om komponenterna i BIM-modellen. Detta kan 

implicera i en analys av hur arbetsytan kommer att utnyttjas, vilken personal som behövs samt 

hur materialet kommer att flöda till arbetsytan (David & Lamine, 2004).  

 

2.3.3 Processer och programvaror som möjliggör för 4D-simuleringar 

För att kunna länka komponenter i en 3D/BIM-modell med aktiviteter från en 

produktionstidplan behövs en speciell programvara. Enligt Eastman et al. (2011) möjliggör 4D-

programvaror för export av 3D/BIM-modell och import av en produktionstidplan. Behovet av 

dessa 4D-programvaror beror på att de flesta BIM-verktyg inte har inbyggda funktioner som 

behandlar-datum-och-tider.  

 

En 4D-modell kan skapas i en 4D-programvara genom att information och data från 3D-

modellen och produktionstidplanen importeras. I 4D-programvaran kan komponenter i 

3D/BIM-modellen hanteras genom gruppering och organisering, medan aktiviteter i 

produktionstidplanen hanteras genom bestämning om de exempelvis ska visualisera rivning 

eller uppbyggnad (Eastman et al., 2011).  

 

Eastman et al. (2011) ger några exempel på 4D-programvaror och en kortare beskrivning av 

dessa.   

 

 Navisworks, utvecklat av företaget Autodesk. Navisworks stödjer ett stort antal BIM-

format och lämpar sig bra för övergripande visualisering.  
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 Synchro Professional Pi, utvecklat av företaget Synchro Ltd. Till skillnad från en vanlig 

4D-visualisering möjliggör Synchro för visualisering av resursanvändning och risker. 

Uppdateringar kan göras både i programvaran och i den länkade produktionstidplanen 

eftersom dessa är synkroniserade.  

 Virtual construction, utvecklat av företaget Vico Software. Datum från tidplan kan 

importeras från tidplaneringsverktygen Primavera och MS Project och ändringar i 

tidplaneringsverktyget återspeglas automatiskt i 4D-visualiseringen.  

 
2.4 Interaktion Lean och BIM 
Lean construction, teoretiskt inspirerat av lean produktion, och BIM är två olika initiativ som 

har växt fram inom byggbranschen (Koskela, Howell, Ballard & Tommelein, 2002; Sacks et 

al., 2010). Sacks et al. (2010) beskriver att det finns indikationer på en existerande samverkan 

och synergi mellan BIM och lean construction, till följd av en noggrann analys som behandlat 

otaliga mängder interaktioner. Interaktioner har identifierats genom användning av en matris 

som sammanställer BIM-funktioner med principer inom lean construction. Enligt Sacks et al. 

(2010) betraktas matrisen inte som färdigställd utan mer som ett ramverk. Byggchefer och 

byggledare kan använda ramverket som ett hjälpmedel för att känna igen potentiella synergier 

vid planering och användning av BIM-strategier och lean-verktyg i ett projekt. 

 

För att säkerställa att arbete kan utföras på arbetsplatsen med lämpliga resurser kräver tekniker 

för lean construction noggrann samordning mellan totalentreprenör och underentreprenör 

(Sacks, et al., 2010). BIM kan användas för att förbättra planeringen och samordningen av 

underentreprenörer eftersom den exakta modellen kan erbjuda information om när personer, 

material och utrustning ska vara på arbetsplatsen samt vilken typ av material som krävs under 

olika skeden av arbetet (Sacks, et al., 2010).  

 

Eastman et al. (2011) beskriver vad BIM erbjuder för fördelar, där en funktion möjliggör för 

mängdavtagningar i modellen i produktionsfasen i ett projekt. Denna BIM-funktion går att 

koppla till relevanta lean construction-principer och i detta avseende reducering av cykeltid. 

Enligt (Sacks, et al., 2010) bidrar en mängdavtagning ur modell, istället för att göra det från 

ritning, till en reducerad cykeltid för momentet. Detta är ett exempel som påvisar att BIM-

funktioner stödjer principer för lean construction och att det finns ett samband som kan ge 

effekt. Åhlström & Modig (2015) diskuterar också integrationen och relationen mellan lean och 

BIM. Fokusering på nöjd kund är en viktig aspekt inom lean, där relevant information i BIM-

processen kan användas utifrån ett kundperspektiv på olika sätt vilket möjliggör för 

kundnöjdhet.  
     

2.4.1 4D-simuleringar och Last planner system 
Beständigheten i byggprojekt kan ökas genom en interaktion mellan Last Planner System, som 

system för planering och kontroll av produktionen, och funktionen 4D-simulering i en 4D-

programvara (Bhatla & Leite, 2012). Sacks, Treckmann & Rozenfeld (2009) menar att 4D-

simuleringar och dess egenskaper kan ge förutsättningar för stabila arbetsuppgifter, vilket 

således möjliggör för en intressant integration med Last Planner System.  

Bhatla & Leite (2012) beskriver att en 4D-modell kan användas inom det första planeringssteget 

i Last Planner System när ett huvudschema skapas med milstolpar och faser i projektet. 

Visualisering av huvudschemat med hjälp av 4D-simulering bidrar till en tillförlitligare tidplan 

genom att deltagare i projektet enklare och mer fördelaktigt kan analysera 

produktionsframdriften och diskutera planeringsalternativ.  
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Eastman et al.  (2011) beskriver ett case, där ett projekt som använt sig av Last planner system 

som planeringsmetod med stöd av 4D-simuleringar. Dagliga 4D-simuleringar av 

produktionstidplanen bidrog till möjligheten att utvärdera om beslut som tagits kring 

produktionsframdriften i det andra planeringssteget i Last planner system, fasplaneringen med 

fasschema, var möjliga att genomföra med avseende på arbetsyta och arbetsområde. 

Samordningsmässigt medförde simuleringarna och animeringarna till att involverade parter i 

projektet fick förståelse och var överens om när arbetet för olika discipliner skulle utföras. 

4D-simuleringar kan också utnyttjas för att öka tillförlitligheten i det tredje planeringssteget i 

Last Planner System, framdriftsplaneringen. Bhatla & Leite (2012) menar att 4D-simuleringar 

kan fungera som stöd i arbetet när de veckovisa arbetsplanerna planeras inom steget för 

framdriftsplanering, som ska utgå från det aktuella läget i projektet. Trots att situationen i 

projektet kan skilja sig utifrån planerat, bidrar 4D-modellen till att den planerade framdriften 

kan visualiseras och simuleras. Detta medför en enklare och tydligare analys av den planerade 

produktionsframdriften, vilket gör att moment och aktiviteter kan beaktas och identifieras i 

detta planeringssteg och inte framkomma senare i form av aktiviteter som måste genomföras i 

de veckovisa arbetsplanerna. 4D-simuleringar kan inom detta planeringssteg bidra till en bättre 

analys och övervakning av produktionsframdriften, som medför en mer fördelaktig process när 

beslut tas om vilka aktiviteter som är redo att utföras och genomföras (Bhatla & Leite, 2012). 
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3. FÖRETAGSBESKRIVNING  
Detta kapitel kan betraktas som en nulägesbeskrivning och behandlar vilka 

tidplaneringsprogram som används, hur man generellt använder en produktionstidplan samt 

en del av omfattningen av 4D-simuleringar inom företaget. Avslutningsvis presenteras valda 

projekt i studien, med en kort beskrivning av respektive projekt och varför de är intressanta för 

studien. Information och figurer är hämtade från Skanskas hemsida och dokument på ”Vårt 

sätt att arbeta”. 

Skanska Sveriges övergripande riktlinjer för produktionsplanering grundar sig i bolagets 

ledningssystem Vårt sätt att arbeta (Vsaa). Systemet innehåller alltifrån beskrivningar och 

checklistor till mallar och processflöden. Gemensamt för innehållet är att det har tagits beslut 

om arbetssätten inom företaget.  

3.1 Tidplaneringsprogram 
Asta Powerproject och Primavera är två tidplaneringsprogram som används på Skanska Sverige 

för att planera projekt och beskrivs som verktyg som är nära verksamheten. Programvaran 

Powerproject kan användas för resursplanering, kostnadskontroll samt projektstyrning. 

Primavera beskrivs som en programvara med kapacitet för projekt som är stora och komplexa 

och möjliggör för flera användare.  

3.2 Produktionstidplan  
Produktionstidplanen beskriver arbetet som utförs under produktionsfasen i ett projekt, och har 

sin utgångspunkt i en mer övergripande projekttidplan som en projektchef ansvarar för och som 

skapas vid starten av ett projekt. Produktionstidplaner på Skanska Sverige består oftast av 

aktiviteter som berör produktionsförberedelser, produktion och kundöverlämnande. Ett 

exempel på en produktionstidplan visas i figur 3.  
 

Fyra aktiviteter kan betraktas som en generell arbetsprocess för hur man inom Skanska Sverige 

använder en produktionstidplan i ett projekt. Produktionschef är ansvarig, med coachning från 

planeringsspecialist, för följande fyra aktiviteter: 

 

 Fastställa tidplan, skapande av produktionstidplan i tidplaneringsprogram 

 Avstämning, för framdrift i produktion och uppföljning 

 Uppdatering, vid ändrade förutsättningar vilket bidrar till omplanering 

 Kommunicera, alternativ och funktioner för att tydligare kunna presentera 

produktionstidplanen och göra den enklare att förstå 

 

 

Fastställande 

När produktionstidplanen är upprättad och klar, fastställs den tillsammans av produktionschef 

och projektchef och är utgångspunkten för hur projektet ska styras och drivas i 

produktionsfasen. Under pågående projekt ligger en fastställd produktionstidplan som grund 

för-avstämningar-och-uppdateringar-som-utförs.  

 

Avstämning 

Avstämning av produktionstidplan syftar till att mäta framdriften i produktionen och följa upp 

hur projektet ligger till utifrån produktionstidplanen. Produktionstidplanen stäms av under 

regelbunda intervaller, vanligen sker det en gång i veckan, och det är viktigt att det utförs minst 

en gång i månaden enligt vad som framgår i Vsaa. 
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Uppdatering 

Ändrade förutsättningar i produktionsfasen kan bidra till omplanering vilket leder till att 

produktionstidplanen måste uppdateras. Produktionstidplanen uppdateras när ändrings-, 

tilläggs eller avgående arbeten blir aktuella i projektet eftersom dessa typer av arbeten kan 

påverka olika typer av tider som skall hållas i projektet. Nya förutsättningar bidrar till att 

produktionstidplanen uppdateras genom att aktiviteter, milstolpar och kopplingar justeras, läggs 

till eller tas bort.  

Kommunicera 

Visuell styrning är en metodik som sammankopplar planering och produktion och är ett sätt att 

kommunicera produktionstidplanen för att öka tillgängligheten och förståelsen för 

produktionstidplanen inom projektorganisationen. Projektets framdrift och vad som ska utföras 

under dagen och veckan visualiseras för stora delar av projektorganisationen. 

 
 

3.3 4D-simuleringar  
På Vsaa finns en BIM-manual för Väg och Anläggning, där 4D definieras som tidsplanering i 

en 3D-modell. BIM-manualen är ett dokument som bland annat beskriver hur BIM kan 

tillämpas i produktionsfasen i projekt. Genom 4D kan man erhålla en visuell bild av alternativ 

och dess utfall samt konsekvenser, vilket kan bidra till att planeringsmissar inte orsakar samma 

skada i projektet. 4D tidplan, som har samma innebörd som en 4D-simulering, är i 

utvecklingsfasen och det ska kunna användas som ett fördelaktigt verktyg för planering och 

produktivitet i ett projekt. Det som krävs är en passande programvara, licens för denna samt 

Figur 3 - Produktionstidplan i Asta Powerproject, ett tidplaneringsprogram som används inom 

Skanska Sverige. Produktionstidplanen presenteras som ett gantt-schema med beroenden och 

kopplingar mellan aktiviteter. Pilarna mellan de horisontella aktivitetssträcken beskriver kopplingar 

och beroenden mellan aktiviteter. I produktionstidplanen sker avstämning och uppdatering, och den 

kan användas för att kommunicera produktionsframdriften i projektet. 
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kompetens för arbetet med programvaran. För att kunna arbeta med 4D-simuleringar och en 

4D-tidplan måste objekt i en modell vara sammanlänkade med tid, kapacitet och resurs.  

 

Ett dokumenterat arbetssätt för 4D-programvaran Naviswork Manage finns på Vsaa och 

beskriver att det finns möjlighet att nyttja en modell genom att visualisera tidplaner och 

sekvenser, så kallade 4D-simuleringar, genom att koppla objekt i en modell till aktiviteter som 

har sin utgångspunkt i en tidplan som är importerad i Naviswork. Det finns inga generella 

riktlinjer för detta och enligt det dokumenterade arbetssättet för Naviswork Manage från 2014 

håller ett arbetssätt på att utvecklas.  

4D-planering, alternativt 4D-simulering, beskrivs som en applikation i en BIM-plan för ett 

specifikt projekt och berör planering och produktion. 4D-simuleringar förväntas bidra med att 

planeringsarbetet optimeras i projektet genom att arbetslag och leverantörer får en tydlig visuell 

uppfattning av planeringen. Följande egenskaper som kan härledas till applikationen 4D-

planering enligt BIM-planen är simulering av arbetsmoment, materialplanering och 

resursplanering. 4D-planeringen kan eller ska användas för att kontrollera att ordningsföljden 

av arbetsmoment är genomförbart och att arbeten kan utföras på ett säkert sätt samt för 

koordination av underentreprenörer i projektet.  

3.4 Beskrivning av studerade projekt  
 

Chopin-Huddinge-Sjukhus,-projekt-1 

Projektets bruttoarea uppgår till cirka 29 000 kvadratmeter. När byggnaden är färdigställd skall 

den bestå av ett antal operationssalar, sterilcentral, rum för interventionell verksamhet, rum för 

röntgenundersökningar och tillhörande stödutrymmen. I juni 2016 startade byggnadsarbetena 

och under 2019 beräknas projektet stå klart.  

 Bild på projektet visas i figur 4. Chopin Huddinge Sjukhus, projekt 1 i studien, är intressant att 

studera eftersom man arbetar med att utveckla användningen av 4D-simuleringar i projektet. I 

projektet har man använt 4D-simulering för att visa hur rum byggs upp och simulerat 

installationer i olika steg. Till en början när man startade att arbeta med simuleringar kopplades 

ett fåtal aktiviteter i produktionstidplanen till objekt i BIM-modellen för att visuellt beakta hur 

aktiviteterna växte fram. Projektet är också intressant att studera eftersom principer från Last 

Planner System till viss del tillämpas i projektet. I projektet använder man sig av 4D-

programvaran Naviswork och tidplaneringsverktyget Primavera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 - Chopin Huddinge Sjukhus 
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Stockholm-New,-projekt-2  

I Hammarby Sjöstad bygger Skanska det nya kontorsområdet Stockholm New. Området, på 

55 000 kvadratmeter, kommer att rymma ca 3500 arbetsplatser med ett 28 våningar högt hus 

med kontor, kultur, restauranger och en skybar som utmärkande drag. Bild på projektet visas i 

figur 5. Stockholm New, benämnt projekt 2 i studien, är intressant eftersom man arbetar med 

att utveckla användningen av 4D-simuleringar i projektet. I projektet har man använt 4D-

simulering för att titta på grundplatta, stommar, stomstarter och fasadstarter. I projektet 

använder man sig av 4D-programvaran Navisworks och tidplaneringsverktyget Primavera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 - Stockholm New  
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4. METOD  

I detta kapitel presenteras metoder och tillvägagångssätt för att genomföra en studie. Med 

utgångspunkt i detta motiveras vilka metoder och tillvägagångssätt som har valts för denna 

studie. Avslutningsvis beskrivs vad som har utförts för att öka trovärdigheten i studien.  

 
4.1 Typ av studie 

Det finns flertalet undersökningstyper och former av genomförande av en studie. 

Kunskapsmängd innan studien påbörjas kan bidra till klassificering och val av 

undersökningstyp (Björklund & Paulsson, 2013; Patel & Davidson, 2003).  

Björklund & Paulsson (2013) presenterar fyra olika former av studier.  

 Explorativ studie, som innebär att synsättet är undersökande eftersom det inom området 

finns lite kunskap. Syftet blir således stor kunskapsinhämtning inom givet område samt 

att problemet behandlas omfattande och övergripande (Patel & Davidson, 2003).  

 Deskriptiv studie har ett beskrivande synsätt genom att det inom området finns 

existerande kunskap och förståelse. Några aspekter inom ett område undersöks 

grundligt och på ett detaljerat sätt (Patel & Davidson, 2003).  

 Explantiva studier har syftet att beskriva och förklara vilket gör att det lämpar sig vid 

sökning av detaljerad kunskap och förståelse inom ett område.  

 Vid normativa studier vill man framhäva åtgärder och bidra med vägledning baserad på 

existerande kunskap och förståelse inom området.  

Detta examensarbete har utförts som en deskriptiv och explanativ studie då det finns existerande 

kunskap och förståelse om BIM, lean, 4D-simulering och tidplanering i produktionsfasen inom 

byggbranschen. Användning av 4D-simulering inom produktionsplaneringen i byggprojekt 

betraktas som en aspekt inom området och har undersökts på ett grundligt och detaljerat sätt, 

med syftet att söka detaljerad kunskap och förståelse av vad man i produktionsfasen i projekt 

ser som användningsområden för 4D-simuleringar.  

4.2 Vetenskapligt arbetssätt 
Enligt Patel & Davidson (2003) är det inom vetenskapligt arbete en central frågeställning hur 

teori och empiri/verklighet ska relateras till varandra, eftersom syftet med forskarens arbete är 

att framställa teorier som beskriver verkligheten så bra som möjligt. Deduktion, induktion och 

abduktion är tre angreppssätt för forskaren att bedriva hanteringen av relationen mellan teori 

och empiri.  

 Ett deduktivt tillvägagångssätt innebär att existerande teorier ligger till grund för 

hypoteser om empirin. Syftet är att pröva och få hypoteser styrkta genom att samla in 

information och fakta om hur det fungerar i verkligheten.  

 Ett induktivt arbetssätt syftar till att empirin ligger till grund för producerande av en 

teori. Befintlig teori har inte lika central roll i processen i framställningen av teorin.  

 Ett abduktivt arbetssätt innebär att de deduktiva och induktiva förhållningssätten 

kombineras, genom att först i processen arbeta induktivt för att sedan övergå till ett 

deduktivt förhållningssätt (Patel & Davidson, 2003).  
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I den här studien har ett deduktivt angreppssätt valts för relationen mellan teori och empiri. 

Detta har gjorts eftersom den befintliga teorin och förståelsen om BIM, 4D-simulering, lean 

och tidplanering i produktionsplaneringen har använts för bestämning av vilken form av 

information som har insamlats, hur informationen har tolkats samt hur resultatet av empirin har 

relaterats till den grundläggande teorin.  

4.3 Kvalitativ studie  
Inom vetenskapen skiljer man på kvantitativ studie och kvalitativ studie. Kvantitativ studie 

innebär att ett statistiskt resultat tas fram som grundar sig på insamlad information. Syftet är att 

det statistiska resultatet ska kunna användas för mätningar och utvärderingar (Björklund & 

Paulsson, 2013). När syftet är att erhålla en genomgående uppfattning och insikt om en 

händelse, en situation eller ett problem utförs studien kvalitativt (Björklund & Paulsson, 2013).  

Denna studie har utförts kvalitativt för att uppnå syftet och erhålla möjligheten att svara på 

frågeställningarna i studien. En kvantitativ studie har inte genomförts eftersom det kan bidra 

till att den inhämtade kunskapen inom området blir för generell vilket kan leda till att den 

detaljerade förståelsen som krävs för att uppnå syftet inte erhålls.  

4.4 Forskningsdesign 
Bryman (2011) beskriver fem vanliga former av hur en undersökning kan läggas upp. Dessa är 

olika typer av forskningsdesigner som motsvarar ett specifikt upplägg av en undersökning. En 

forskningsdesign kan betraktas som ett ramverk, som bestämmer hur en viss forskningsmetod 

ska användas samt hur information och data ska analyseras. 

 Experimentell design innebär att ett studerat förhållande ändras genom att det utsätts 

av en experimentell aspekt. Mätning och notering görs vid en tidpunkt innan och efter 

ändringen, varvid underlag för förändringar som har skett erhålls.  

 Tvärsnittsdesign innebär fokus på variation med utgångspunkt i två eller fler variabler. 

Variation skapas genom datainsamling från flera specifika fall under en given tidpunkt. 

Denna kvantitativa data, som fokuserar på två eller fler variabler, behandlas genom 

granskning med syftet att hitta samband, mönster och relationer mellan variabler.  

 Longitudinell design är relativt likt tvärsnittsdesign, skillnaden är att undersökningen 

utförs vid mer än ett tillfälle. Detta ger information och kunskap om hur den tidsmässiga 

aspekten påverkar förhållandet mellan olika variabler.  

 Fallstudie innebär att ett specifikt fall studeras i detalj. Fallstudie som design behandlar 

den komplexa och specifika verkligheten som påvisas i fallet. En djupgående 

undersökning av en specifik situation eller miljö är något som är särskilt framhävande 

i en fallstudie. Eftersom kvalitativa forskningsmetoder som intervjuer och 

observationer lämpar sig när viljan är att studera ett fall djupgående och detaljerat, drar 

många paralleller och menar att fallstudier kan betraktas som kvalitativ forskning.  

 Komparativ och jämförande design innebär en undersökning av två olika fall med hjälp 

av samma forskningsmetoder. Fokus läggs på att förståelse erhålls genom jämförelse 

av två fall eller situationer.  

I den här studien har en fallstudie fungerat som forskningsdesign och struktur av analys av data. 

Undersökningen har bedrivits som en fallstudie av hur man i två Skanska Sverige projekt ser 

på användningsområden för 4D-simuleringar i produktionsfasen. Detta har utförts för möjlighet 

att studera verkligheten detaljerat och djupgående samt för att betrakta användning av 4D-

simuleringar i produktionsfasen i projekt som en specifik situation.  
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4.5 Datainsamlingsmetod 
I vetenskapliga studier är litteraturstudier, presentationer, intervjuer, enkäter, observationer och 

experiment de vanligaste metoderna för insamling av data. Litteraturstudie är en 

forskningsmetod som har utförts i studien. Litteratur i böcker och vetenskapliga artiklar inom 

området har fungerat som underlag för teoridelen i studien. Litteraturstudien har utförts för att 

kunna analysera begränsningar, möjligheter med användning av 4D-simuleringar i 

produktionsfasen i projekt samt för möjligheten att analysera hur användningsområden för 4D-

simulering förhåller sig till lean construction och Last Planner System.  

Intervjuer är den andra metoden för datainsamling som har genomförts. Intervjuer har 

genomförts på grund av resonemanget att kvalitativa intervjusvar mest fördelaktigt kan bidra 

till frågeställningar och att syftet i studien uppnås (Patel & Davidson, 2003). Genom intervjuer 

erhålls primärdata, som är en typ av information som syftas till att användas i studien.  

Intervjuer kan genomföras som ostrukturerade, semi-strukturerade eller löst strukturerade 

(Ahrne & Svensson, 2015). Vid en ostrukturerad intervju är inga frågor formulerade i förväg 

utan intervjufrågor uppkommer spontant under samtalet (Paulsson & Björklund, 2013). När en 

intervju är semi-strukturerad har intervjuaren struktur på teman och ämnesområden som ska 

behandlas. I detta fall kan frågor framföras med grund i hur respondenten utvecklar svaret i 

tidigare fråga, alternativt i en ordning som i förväg är bestämd (Patel & Davidson, 2003; 

Björklund & Paulsson, 2013). När intervjun är strukturerat uppbyggd framförs formulerade 

frågor i en bestämd ordning, vilket ger intervjun en hög standardiseringsgrad. För att effektivt 

erhålla information som är aktuell för studiens syfte har strukturerade intervjuer genomförts. 

Detta val har tagits då det bedömdes vara fördelaktigt att använda tid till förberedelse och 

formulering av relevanta intervjufrågor som starkt kunde bidra i studien. Vid exempelvis en 

ostrukturerad intervju finns det en möjlighet att intressanta teman och ämnesområden 

diskuteras, men det finns också en risk att utfallet i det större perspektivet ger ett svagt bidrag 

till studiens syfte. För att säkerställa en djupare förståelse om användningsområden för 4D-

simuleringar i produktionsfasen i projekt har fokus lagts på att utforma intervjufrågor som kan 

bidra till att det går identifiera egenskaper som 4D-simuleringar har (Patel & Davidson, 2013). 

Datainsamling gjordes via strukturerade intervjuer med 14 frågor under ca 60 minuter. 

Intervjuer har hållits med tidplanerare, produktionschef och blockchefer från två olika projekt 

i Stockholmsområdet. Dessa projekt avgränsar den empiriska datainsamlingen och betraktas 

ligga i framkant med avseende på utveckling och implementering av 4D-modeller och 4D-

simuleringar i produktionsfasen i projekt. Intervjuerna har spelats in och transkriberats. Till 

följd av att produktionsplanering och produktionstidplan är centralt i examensarbetet begränsas 

undersökningen till att endast omfatta projektrollerna tidplanerare, produktionschefer och 

blockchefer i projekten. Denna avgränsning görs eftersom produktionschef är ansvarig för 

skapande och användning av produktionstidplan och att tidplanerare involveras i detta arbete. 

Tidplanerare är också de som arbetar med implementering och utveckling av 4D-simuleringar 

i projekten. Blockchefer har ansvaret att planera, leda, styra och följa upp produktionen inom 

sitt block eller område och har således en betydande roll inom produktionsplaneringen och 

arbetet med produktionstidplanen. Dessa projektroller i de två projekten förväntas i störst 

utsträckning kunna bidra till möjligheten att uppfylla syftet och ge ett objektivt perspektiv i 

studien. För att erhålla ett objektivt perspektiv i studien ges ingen beskrivning på skillnader och 

likheter mellan hur de två projekten avser använda och tillämpa 4D-simuleringar i det specifika 

projektet. Faktorer som spelar in och fokusområden för 4D-simuleringar för de olika projekten 

diskuteras i avsnittet generell diskussion. Tabell 1 påvisar en sammanställning av 

informanternas utbildning, branscherfarenhet, år på företaget samt hur de benämns i resultat- 

och analyskapitlet.   
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Tabell 1 – Sammanställning av informanter som deltar i studien 

Projektroll Benämning i 

studie 

Utbildning År på 

Skanska 

Branscherfarenhet, 

år 

Tidplanerare  TP1 Civilingenjör 

industriell ekonomi 

1 8  

Tidplanerare TP2 Civilingenjör 

väg och vatten 

1,5 1,5 

Produktionschef PC1 Systemvetenskap 6,5 20 

Produktionschef PC2 Civilingenjör 

väg och vatten 

11 14 

Blockchef  BC1 Bachelor of science 

degree in 

construction 

management 

5 10 

Blockchef  BC2 Byggingenjör  3 5 

Blockchef  BC3 Bygg- och 

anläggningsingenjör 

yrkeshögskola 

1 27 

 

4.6 Trovärdighet i studien 
Inom vetenskapen menar många på att trovärdigheten av studien är centralt och något som 

måste beaktas (Björklund & Paulsson, 2013). Frågeställningar som behandlar om samma 

resultat erhålls vid ett nytt utförande av undersökningen beskrivs som reliabilitet i form av 

tillförlitlighetsgrad. Det är intressant att veta vad tillfälligheter och slumpmässighet har för 

inverkan på resultatet och i vilken omfattning det påverkar om samma värde erhålls vid en ny 

undersökning (Bryman, 2011; Björklund och Paulsson, 2013). Vid kvantitativa undersökningar 

är det ofta fördelaktigt att beakta reliabiliteten för att behandla frågeställningar kring om mått 

och mätningar är tillförlitliga och stabila (Bryman, 2011). Validitet är något som är aktuellt vid 

bedömning av sambandet mellan olika slutsatser som är dragna från en undersökning (Bryman, 

2011). Björkman & Paulsson (2013) definierar validitet som den omfattning mätning sker av 

det som är planerat och ska mätas. Bryman (2011) beskriver två typer av validitet, intern och 

extern. Intern validitet behandlar om det finns några andra faktorer som kan påverka slutsatser 

från en undersökning som baseras på samband mellan orsaker och verkan mellan två eller flera 

variabler. Detta medför frågeställningar om sambandet mellan orsak och verkan mellan 

variabler är välgrundat eller inte samt vilken inverkan variabler har för sambandet. Extern 

validitet behandlar frågeställningar kring om resultat från en undersökning endast har relevans 

inom det specifika sammanhanget och omgivningen som undersökningen genomfördes i eller 

om resultaten kan generaliseras inom andra miljöer och situationer med ett annat urval 

(Bryman, 2011). Värderingen är något som kan ha inverkan när studien genomförs vilket 

betraktas som objektivitet (Paulsson & Björkman, 2013).   

Det är viktigt att beakta studiens trovärdighet genom att försöka erhålla hög reliabilitet, validitet 

och objektivitet i studien (Björklund & Paulsson, 2013). I den här studien har validiteten ökats 

i intervjuskedet genom att respondenter innan intervjun har fått läsa en kort, enkel, tydlig text 

som har beskrivit syftet med intervjun. Detta har gjorts för att samtliga respondenter ska ha en 

liknande uppfattning om anledningen till varför intervjun genomförs. Om undersökaren 
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muntligt hade förklarat syftet med undersökningen för respondenter hade det funnits en risk att 

syftet hade tolkats på olika sätt av respondenterna. Reliabiliteten och tillförlitligheten i studien 

har ökats genom muntliga kontrollfrågor som är kopplade till svar på frågor som erhållits under 

intervjuerna. Detta har gjorts för att studera om tillfälligheter påverkar svaren och om en 

liknande formulering presenteras när aspekten återigen undersöks.    
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5. RESULTAT  
I detta kapitel presenteras data från genomförda intervjuer med syftet att framföra 

och sammanställa identifierade användningsområden för 4D-simuleringar i 

produktionsfasen, vad dessa användningsområden kan bidra med och tillämpas 

för i produktionsplaneringen samt belysa nuläge och problemområden med 

produktionstidplanen i planeringsarbetet. Identifierade användningsområden har 

sin utgångspunkt i vad man i de studerade projekten ser att 4D-simuleringar kan 

ge för bidrag och tillämpas för i produktionsfasen, i ett läge där 4D-simuleringar 

utvecklas och implementeras i projekten.     

5.1 Sammanställning av resultat  
Tabell 2 är en sammanställning av resultatkapitlet där empiriskt material från de sju intervjuer 

som genomförts har bidragit till att användningsområden för 4D-simuleringar har identifierats, 

vad det kan ge för bidrag och tillämpas för i produktionsplaneringen samt nuläge och 

problemområden med produktionstidplanen. Projektrollerna tidplanerare och produktionschef 

beskriver jämföra olika planeringsalternativ som ett användningsområde för 4D-simuleringar. 

Produktionschef, tidplanerare och blockchef är inne på användning av 4D-simuleringar för att 

kvalitetskontrollera den egna planeringen. Tidplanerare och blockchef beskriver planering av 

logistik samt visualisering av ordningsföljd av aktiviteter och moment som 

användningsområden för 4D-simuleringar. Tidplanerare anser att kan vara ganska svårt att 

avgöra om det är rimligt att utföra något under en viss tidsperiod i en produktionstidplan. 

Projektrollen produktionschef  är inne på att det kan vara svårt att vara kritisk om man har fått 

med sig allt i planeringen och beakta logistiska problem i en produktionstidplan samt  att det 

inte alltid är lätt att bli förstådd när produktionstidplanen presenteras i ett kommunicerande 

syfte.  

Tabell 2 – Sammanställning av identifierade användningsområden för 4D-simuleringar, vad respektive 

användningsområde kan bidra med och tillämpas för i produktionsplaneringen samt nuläge och 

problemområden med produktionstidplanen som verktyg.   

 

 
Användningsområde 4D-

simulering 

 
Bidrag och tillämpning i 

produktionsplaneringen 

 

 

Nuläge och 

problemområden 

produktionstidplan 

 

Jämföra olika planeringsalternativ 

 

Optimering av produktionstidplan 

Svårigheter 

rimlighetsbedömning utförande 

av moment under en viss 

tidsperiod 

 

Kvalitetskontrollera planeringen 

 

Kontroll och uppföljning av 

planeringen i produktionstidplan 

. 

Svårt att vara kritisk till om allt 

är med i planeringen 

 

Planering av logistik 

 

 

Tydlig plan i tidigt skede, följa sin 

logistik på det sättet 

 

 

Svårigheter beakta logistiska 

problem 

 

Visualisera ordningsföljd av 

aktiviteter och moment 

 

Samordning av yrkesgrupper 

Säkerhet och arbetsmiljö 

 

Svårigheter med förståelse i 

kommunicerande syfte  
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5.2 Jämföra olika planeringsalternativ  
 
Användningsområde---Jämföra-olika-planeringsalternativ-med-4D-simulering   
TP1 beskriver möjligheten att använda 4D-simuleringen för att laborera och simulera fram olika 

alternativ. PC1 menar att en fördel med användning av 4D-simuleringar i produktionsfasen är 

att man kan provköra och testa genom att ändra tider för aktiviteter i 4D-programvaran och 

exempelvis få ett helt annat utfall av ett rum, vilket visas i figur 7. Genom att utföra 

simuleringen innan produktionen tar vid kan man testköra flera gånger eftersom det inte gör 

någon skada och tillslut har man förhoppningsvis arbetat fram en process som är rätt och 

minimerar såldes antalet störningar och frågor. TP2 menar att 4D-simuleringar kan användas 

för att testa och visualisera framdrifter, jämföra planeringsval och hitta optimala 

produktionslösningar och utnyttja funktioner för komplement och kontroll i 

produktionsplaneringen. Beskrivning av hur man upplever att 4D-simuleringar kan användas 

för att jämföra olika planeringsalternativ och vad det kan bidra med i produktionsplaneringen 

beskrivs i figur 6. TP2 beskriver att det är praktiskt möjligt att omplanera, flytta om i tidplan 

och ändra tider för aktiviteter och simulera hur byggbarheten påverkas och få en tydlig visuell 

bild av utfallet.  
 

 

Jämföra-olika-planeringsalternativ-med-4D-simulering---Bidrag-i-

produktionsplaneringen-  

Möjligheten att förutse något innan det händer genom att prova och testa lösningar och 

planeringsalternativ bidrar till att tidplanerarna i projekten och PC1 talar om 4D-simulering 

som ett verktyg för optimering av produktionstidplanen. Studien av projekt 2 påvisar att 4D-

simuleringar kan bidra till möjligheten att visa att saker kan utföras på speciella sätt och 

betraktas som en metod för optimering av arbetsmoment.  

Figur 6 – Beskrivning av hur man upplever att 4D-simuleringar kan användas för att planera 

produktionsframdriften och vad det kan bidra med och tillämpas för i planeringsarbetet.  
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Nuläge-och-problemområde - Jämföra olika planeringsalternativ i produktionstidplan 

TP2 menar att produktionstidplanen kan användas för att laborera och hitta lösningar genom att 

göra ändringar och testa alternativ. Detta utförs genom att prova, koppla om och titta på vad 

man kan göra, exempelvis genom att ändra tid eller lägga till resurser för en aktivitet. Enligt 

TP2 kan det vara ganska svårt att titta framåt och få en uppfattning om det är rimligt att utföra 

något under en viss tidsperiod i en produktionstidplan. TP2 utvecklar och menar att man 

upptäcker om något kommer att fungera närmare utförandet av momentet.  

 

5.3 Kvalitetskontrollera planering 
  
Användningsområde - Kvalitetskontrollera planering med en 4D-simulering  

De flesta intervjuade i projekt 1 och projekt 2 är inne på användning av 4D-simuleringar för att 

kvalitetskontrollera den egna planeringen med avseende på om det stämmer och om man har 

fått med sig allt i sin planering. Den logiska ordningsföljden kan kontrolleras och valideras med 

fokus på om det är rätt tänkt samt om tiden är tillräcklig. Detta kan kontrolleras genom 

möjligheten att se vad som händer vid en specifik tidpunkt, oberoende hur det ser ut när 

byggnaden är färdigställd. TP2 menar att en 4D-simulering kan användas för att visa vad man 

har planerat och hur tillförlitlig planeringen är eftersom man kontrollerar att planeringen funkar, 

som förklaras i figur 8. I projekt 1 beaktas komplexa utrymmen med installationer i BIM-

modellen. Utifrån BIM-modellen planeras en sekvens som sedan läggs in som aktiviteter i 

produktionstidplanen. I detta avseende kan 4D-simuleringar användas för att kontrollera 

planeringen genom att spela upp de planerade sekvenserna och erhålla en uppfattning om 

framdriften-verkligen-fungerar-och-hur-tiderna-påverkas. 

 

 

 

Figur 7 – Beskrivning som visar möjligheten att ändra på tider för aktiviteter i 4D-programvaran.  
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Kvalitetskontrollera planering med en 4D-simulering - Bidrag i produktionsplaneringen  

BC1 menar att en 4D-simulering bidrar med mycket värdefullt om man saknar erfarenhet från 

produktionsfasen i ett byggprojekt. Det blir ett värdefullt hjälpmedel och viktigt för oerfarna 

medarbetare att visualisera och kontrollera installationssekvenser då även byggmoment ingår 

och påverkar dessa sekvenser. Enligt PC2 kan en 4D-simulering betraktas som en form av 

checklista om allt är med i planeringen och upplevs som ett bra verktyg för kontroll och 

uppföljning av planeringen i produktionstidplanen, i och med att modellen simuleras och byggs 

upp steg för steg, vilket tydliggörs i figur 9. Enligt TP1 bidrar en 4D-simulering till att man kan 

kontrollera planeringen av ett rum genom att beakta att moment har rätt ordningsföljd. PC2 

menar att test av planerade idéer med en 4D-simulering kan bidra till att man i ett tidigt skede 

får en rimlighetsbedömning och verklighetsuppfattning om planeringen.  

 

 

 

 

Figur 9 – Beskrivning av hur 4D-simuleringar kan användas och att det i 

produktionsplaneringen bidrar till att planeringen som utförs i produktionstidplanen kan 

kontrolleras och följas upp.   

Figur 8 - Planeringen i produktionstidplanen kan spelas upp och simuleras i en 4D-programvara vilket 

möjliggör för att kontroll av den logiska ordningsföljden av aktiviteter, om allt är med i planeringen 

samt om den är tillförlitlig och funkar.  
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Nuläge-och-problemområde---Kvalitetskontrollera planering i produktionstidplanen 

BC3 och TP2 förklarar att man kontrollerar, analyserar och följer upp en uppdaterad 

produktionstidplan under ett avstämningstillfälle. Denna typ av forum medför möjligheten till 

bedömning om aktiviteterna känns rätt, om man har lagt till eller tagit bort rätt aktiviteter och 

om man har fått med sig allting i planeringen. Resultatet kommer automatiskt och omedelbart 

och kan bidra till att man återigen får lägga till och ändra i produktionstidplanen eftersom det 

inte alltid är 100% rätt från början. Enligt PC2 är det vid utskrift av en produktionstidplan lätt 

att glömma något i planeringen. Med utgångspunkt i en produktionstidplan är det svårt att vara 

kritisk till om man har fått med sig alla aktiviteter.  

 
5.4 Planering av logistik  
 
Användningsområde---Planering-av-logistik-med-en-4D-simulering   

TP1 menar att 4D-simuleringar kan användas för specifika moment med potentiella krockar, 

mycket material och där många intressenter på samma yta kräver specifika logistiklösningar 

med kranlyft eller inlyft av material. Enligt BC2 kan en sekvens spelas upp och simuleras och 

möjliggöra för planering av leveranser och bidra till reducering av hantering och mellanlagring 

av material. Tidplanerarna från de två projektet menar att användning av 4D-simuleringar 

genom att visualisera ordningsföljden av moment och aktiviteter kan medföra effektivitet i 

logistikarbetet genom att vissa saker i byggnaden inte behöver vara på plats först rent tekniskt 

sätt, men att de måste vara på plats och monteras först logistiskt sätt. 

Planering av logistik med en 4D-simulering---Bidrag i produktionsplaneringen   

I projekt 1 upplever man att simuleringen kan bidra till att logistiklösningar kan  arbetas fram 

som kan medföra att man undviker att blockera sig själv i framdriften. BC1 menar att 4D-

simulering kan hjälpa till och bidra med förståelse om när material och utrustning kommer. TP1 

beskriver att en 4D-simulering bidrar till att man kan få en tydlig plan i tidigt skede och-följa-

sin-logistik-på-det-sättet. I projekt 1 förekommer det att man hittar en upplagsyta på 

traditionellt sätt, fysiskt ute på arbetsplatsen. TP1 menar att man kan titta på modellen och vara 

förberedd på detta genom att simuleringen ger en övergripande bild av hur produktionen 

framskrider, varvid upplagsytor kan planeras, vilket förklaras i figur 10.  

Nuläge-och-problemområde---Planering-av-logistik-utifrån-en-produktionstidplan  

PC2 konstaterar att om man bara tittar på aktivitetssträcken i produktionstidplanen försvåras 

möjligheten att upptäcka och kategorisera problem på grund av avsaknaden av ytan man har att 

arbeta på samt hur en byggdel sitter i förhållande till en annan byggdel. Utifrån ett 

aktivitetsstreck i ett gantt-schema finns inte möjligheten att beakta vilka logistiska problem som 

finns på arbetsytorna runt om momentet och det går inte att beakta och upptäcka hur och vad 

som ska utföras.    
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5.5 Visualisera ordningsföljd av aktiviteter och moment 

  

Användningsområde – Visualisera ordningsföljd av aktiviteter och moment med en 4D-

simulering  

BC2 beskriver att användning av 4D-simuleringar för att visualisera ordningsföljd av aktiviteter 

och moment  medför förståelse av produktionstidplanen på ett visualiserande och förklarande 

sätt om varför aktiviteter och moment sker i en specifik ordningsföljd och varför de ligger 

tidsmässigt på ett specifikt sätt. 4D-simuleringar ger en tydlig visuell bild av vad som ska 

utföras, i vilken ordning och kan användas för att visualisera hur långt produktionen har 

framskridit och vart man beräknas ligga i framtiden vid en specifik tidsperiod. Enligt TP1 bidrar 

användning av en 4D-simulering för visualisering av arbetssekvenser och dess ordningsföljd 

och montageordning till förståelse för arbetsplatsen med avseende på krockar, konflikter och 

hur snabbt ett moment får pågå på grund av beroende mellan aktiviteter. I projekt 2 menar man 

att man kan använda 4D-simulering för planering av ett moment för att visualisera hur montaget 

ser ut i stort genom att väggar byggs, rör dras i taket, väggar målas, golv läggs och undertak 

sätts. PC1 menar att man med avseende på arbetsmiljö och användning av 4D-simuleringar för 

att visualisera ordningsföljd av aktiviteter och moment, direkt får återkoppling och en visuell 

bild av vilka moment som pågår parallellt, vart i rummet eller vart på planet. 

Användningsområdet beskrivs i figur 11.   

 

 

Figur 10 – Till skillnad mot ett aktivitetssträck i en produktionstidplan får man genom en 4D-

simulering en visuell bild av arbetsytor och hur de ändras över tid. Dessa arbetsytor kan användas som 

stöd för planering av  logistiken. Utifrån den visuella bilden kan man förbereda vart man tänker ha 

upplagsytor, likväl som det kan bidra till förståelse och stöd när leveranser till projektet planeras.   
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Visualisera ordningsföljd av aktiviteter och moment med-en-4D-simulering - Bidrag i 

produktionsplaneringen  

BC2 menar att 4D-simuleringar bidrar till att underentreprenörer får förståelse om 

samordningen med andra yrkesgrupper. BC1 belyser vikten av 4D-simuleringar som ett 

relevant verktyg när parter inte är överens om arbetsframdriften eftersom visualiseringen av 

ordningsföljden av aktiviteter och moment kan bidra till att inblandade aktörer får bättre 

förståelse. Förståelsen kan bidra till en överenskommelse gällande arbetssekvensen. 4D-

simuleringar upplevs således som ett bra verktyg för att minimera missförstånd och konflikter 

mellan entreprenör och underentreprenör. BC3 beskriver 4D-simuleringar som ett effektivt sätt 

att förmedla hur det produktionsmässigt ser ut i framtiden genom att ge medarbetare och 

yrkesgrupper en övergripande bild om hur man bygger. Informationen sprids och bidrar till att 

alla i ett rum uppfattar skeden i projektet på liknande sätt. Enligt PC1 medför en 4D-simulering 

till att det blir väldigt tydligt för alla i rummet att tiden är en viktig faktor och att momenten 

måste vara klara och överlämnande till nästa entreprenör. En gemensam målbild skapas, som 

bidrar till förståelse och får alla inblandade aktörer att knyta samman. TP2 menar att alla får en 

gemensam målbild och att någon i projektet aldrig kommer att kunna ha en annan bild än vad 

4D-simuleringen representerar. Vid simulering av ordningsföljd och montageordning 

visualiseras säkerhetsriskerna och riskområden, som kan beaktas. I projekt 2 menar man att 4D-

simuleringar kan trycka på arbetsmiljö och säkerhet i form av att visuellt synliggöra risker i 

produktionsframdriften, vilket ger bidrag i arbetet med säkerhet och arbetsmiljö framåt i 

projektet. Bidraget i produktionsplaneringen sammanställs i figur 12.  

 

Figur 11 - Användning av 4D-simulering för att förstå produktionstidplanen och produktionsframdriften 

genom att visualisera ordningsföljden av aktiviteter och moment. De vita objekten är färdigställda aktiviteter 

och moment, medan det gröna är pågående aktiviteter.  
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Nuläge-och-problemområde---Visualisera ordningsföljd av aktiviteter och moment 

utifrån-en-produktionstidplan 

PC1 menar att det är vanligt att man tittar på sin egen del och sina egna arbeten, oavsett vilka 

skeden man befinner sig i inom projektet. PC1 förklarar att det inte alltid är lätt att bli förstådd 

när man presenterar produktionstidplanen i kommunicerande syfte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12 – Beskrivning av att använda 4D-simuleringar för att visualisera ordningsföljd av moment 

och aktiviteter, vad det ger och synliggör samt vad det kan bidra med och utnyttjas för.  
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6. ANALYS 
I detta kapitel analyseras resultaten utifrån studiens teoretiska referensram.  
Syftet med avsnittet är att analysera identifierade användningsområden för 4D-simuleringar i 
produktionsfasen utifrån problematik med produktionstidplanen, möjligheter för 
användningsområdena, begränsningar som finns samt hur det förhåller sig till lean construction och 
Last Planner System.  

6.1 Sammanställning av analys 
Tabell 3 beskriver en sammanställning av analysen, där respektive empiriskt identifierat 

användningsområde för 4D-simuleringar har analyserats utifrån nulägesproblematik, 

möjligheter och begränsningar. Resultatet i studien, identifierade användningsområden för 4D-

simuleringar i produktionsfasen som bygger på empiriskt material från de sju genomförda 

intervjuerna, är huvudbegrepp i analysen. I avsnitt om nulägesproblematik för respektive 

användningsområde för 4D-simuleringar, analyseras nuläge i projekten och problemområden 

med produktionstidplan som verktyg utifrån svårigheter med produktionstidplan och behovet 

av visualisering. Avsnitt om möjligheter för respektive användningsområde för 4D-

simuleringar utges av en analys av hur det empiriskt förankrade användningsområdet förhåller 

sig till de teoretiska och generella egenskaperna för en 4D-simulering. I avsnitt om 

begränsningar för respektive användningsområde för 4D-simuleringar analyseras empiriskt 

material med teori utifrån vad som krävs och vad som kan begränsa användning av 4D-

simuleringar i produktionsfasen. I avsnitt om lean construction och last planner system för 

respektive identifierat användningsområde för 4D-simuleringar analyseras hur 

användningsområdet förhåller sig till teoretiska principer för lean construction och 

planeringssteg i Last Planner System. Tabell 4 beskriver en sammanställning av hur 4D-

simuleringar har analyserats utifrån lean construction och-Last-Planner-System. 
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Tabell 3 – Sammanställning analys av användningsområden för 4D-simuleringar utifrån problematik 

med produktionstidplanen, möjligheter och begränsningar.  

 

 

Tabell 4 – Sammanställning analys av användningsområden 4D-simuleringar och hur de förhåller sig 

till lean construction och steg i Last Planner System.  

 
 
 
 
 

Användnings-

område 

4D-simulering 

Jämföra olika 

planeringsalternativ 

Kvalitetskontrollera 

planering 

Planering av logistik Visualisera ordningsföljd 

av moment och 

aktiviteter 

 

Nuläges- 

problematik 

Jämförelse olika 

planeringsalternativ i 

produktionstidplan, mycket 

fokus läggs på resurser och tider 

för aktivitetsstreck. Svårt dra 

slutsatser och göra 

bedömningar.  

Svårt att kontrollera 

planeringen i ett gantt-

schema, måste relatera 

aktiviteter i 

produktionstidplanen till ytor 

och områden i projektet. 

Ett gantt-schema ger ingen 

information om hur 

arbetsytan ser ut relaterat 

till arbetsmomentet. 

Ett gantt-schema medför att 

man själv måste bygga upp 

en bild av ordningsföljden 

av moment och aktiviteter. 

 

Möjligheter Visuellt se hur 

planeringsalternativen kommer 

att fortskrida, ändra datum för 

aktiviteter, testa och se hur 

helheten påverkas.  

Visualiseringen bidrar till att 

man får en tydlig bild om allt 

är med i planeringen och om 

den är genomförbar.  

Visuellt beakta arbetsytor, 

planera och styra 

logistiken utifrån detta.  

Montagecyklar kan 

visualiseras och bidra till 

ökad förståelse av 

framdrift, säkerhet och 

arbetsmiljö. 

 

Begränsningar Hög detaljnivå som krävs i 

produktionstidplanen, kan 

begränsas av att det dagliga 

arbetet måste ha en viss 

flexibilitet. Mycket 

administrativt arbete i 

produktionstidplanen.  

Nya förutsättningar och 

ändringar medför att nya 

kopplingar mellan aktiviteter i 

produktionstidplan och objekt 

i BIM-modell måste göras, 

tidskrävande.  

Uppdelad och 

produktionsanpassad 

BIM-modell med zoner 

som återspeglar hur man 

planerar och bygger i 

produktionen. 

En alltför låg detaljnivå för 

användning i beskrivande 

och förklarande syfte kan 

bidra till att man fokuserar 

på BIM-modellen i 

planeringsarbetet istället. 

 

Användningsområde 

4D-simulering 

Jämföra olika 

planeringsalternativ 

Kvalitetskontrollera 

planering 

Planering av 

logistik 

Visualisera 

ordningsföljd av 

moment och aktiviteter 

Lean construction princip 

 

Undersöka alla alternativ 

 

 

Verifiera och validera Reducera 

variabilitet  

Använd visuell styrning 

Steg i Last Planner System  Framdriftsplanering Framdriftsplanering Framdriftsplanering  Veckovis arbetsplanering 
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6.2 Jämföra olika planeringsalternativ 

Studien visade på att det finns en problematik vid användning av produktionstidplanen för att 

jämföra olika planeringsalternativ eftersom det är svårt att bedöma utfallet av sammankopplade 

aktivitetssträck. 4D-simulering har egenskapen att visualisera olika planeringsalternativ som 

arbetssekvenser över tid. Användning av 4D-simuleringar begränsas av att 

produktionstidplanen måste vara detaljerad, där detaljgraden i produktionstidplanen påverkas 

av att det dagliga arbetet måste ha en viss flexibilitet. Detta visas i figur 13. Jämförelse av olika 

planeringsalternativ med 4D-simuleringar underlättar att undersöka alla alternativ och att välja 

ett alternativ utan risker och störningar.  

 

6.2.1 Nulägeslägesproblematik, möjligheter och begränsningar 

 

Nulägesproblematik-med-fokus-på-bedömning-av-arbetsmoment-och-resurser  
Användning av produktionstidplanen för att laborera, hitta lösningar, varianter och 

produktionsframdrifter, kan bidraga med svårigheter att bedöma och se hur arbetsmomenteten 

och alternativen kommer att gå eftersom de endast motsvaras av aktivitetsstreck med kopplingar 

mellan varandra. Jämförande av olika planeringsalternativ kan relateras till tankesättet hur man 

tenderar att agera om en aktivitet drar ut på tiden och om man halkar i produktionstidplanen. 

Från intervjuer framgår det att man i projekt 1 lägger mycket fokus på att planera för att ta igen 

tiden i produktionstidplanen genom att tillsätta mer resurser eller att arbeta med aktiviteten 

under en längre tid. 

Möjligheter-med-visuella-planeringsalternativ  

4D-simuleringar har egenskapen att planeringsalternativ visualiseras, vilket gör att 

arbetsmoment kan bedömas utifrån hur BIM-modellen växer fram steg för steg. 4D-

simuleringen kan enligt David & Lamine (2004) användas för att visualisera olika 

produktionsframdrifter genom att ändra utförandedatum för specifika aktiviteter. 4D-

simuleringar kan således betraktas som ett verktyg som kan användas istället för 

produktionstidplanen för att laborera, hitta lösningar och varianter för planeringsalternativ.  

Istället för att beakta resurser och tider för aktiviteter i produktionstidplanen är man i projekt 1 

inne på att jämföra planeringsalternativ genom att beakta moment med avseende på arbetsytor 

och intransporter för att ta igen tid. Till skillnad mot produktionstidplanen kan 4D-simuleringar 

användas för att arbeta fram en process som gynnar produktionsframdriften, och som inte enbart 

fokuserar på resurser för aktiviteter.   

Begränsningar-detaljeringsgrad-för-flexibilitet-i-det-dagliga-arbetet  

Hög detaljgrad i produktionstidplan och BIM-modell och koppling mellan dessa, som David & 

Lamine (2004) beskriver, krävs vid test av olika produktionsframdrifter genom 4D-

simuleringar. Från studien av projekt 1 framgår att det dagliga arbetet måste ha en viss 

flexibilitet, och kan begränsa detaljnivån i produktionstidplanen, eftersom en hög detaljgrad 

bidrar till intensivt administrativt arbete i produktionstidplanen med avseende på avstämning 

och uppföljning. Likväl är noggrannheten och detaljgraden i BIM-modellen som projektörerna 

upprättar en påverkansfaktor som kan begränsa användandet av 4D-simuleringar för att jämföra 

olika planeringsalternativ. Från studien av projekt 1 framgår att det finns ett behov av att 

genomföra kopplingen utifrån en fördelaktig utsortering genom att det från start finns en 

liknande kodning av aktiviteter i produktionstidplanen och objekt i BIM-modellen. 
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Bristfällighet i detta kan förklara att David & Lamine (2004) ofta menar att kopplingen är 

tidskrävande och kan vara något som bidrar till att det inte utförs i större utsträckning i projekt.   

 

6.2.2 Lean construction och last planner system 

Studien visade på att skapande och test av olika planeringsalternativ med 4D-simuleringar 

medför att rätt process för arbetsutförande kan arbetas fram, i linje med Sacks et al. (2010) 

beskrivning om  undersökning av alla alternativ för att identifiera den bästa praktiska lösningen. 

Utifrån provkörning och jämförelse av olika alternativ med hjälp av 4D-simuleringar kan 

problem beaktas för respektive alternativ och en process av aktiviteter med mindre risker kan 

väljas. Detta går i linje Hamzeh & Bergström (2010) beskrivning om att aktiviteter ska skyddas 

mot störningar och avlägsnas mot begränsningar innan utförande. 
 
 

6.3 Kvalitetskontrollera planering 
Studien visade på att det är svårt att använda produktionstidplanen för att kontrollera 

planeringen och att den visuella bilden av produktionstidplanen som 4D-simuleringar ger bidrar 

till att man enklare kan synliggöra om allt är med i planeringen. Användning av 4D-

simuleringar begränsas av att ändringar och nya förutsättningar i projektet kan bidra till att nya 

kopplingar mellan aktiviteter och objekt måste göras. Detta visas i figur 14. Kvalitetskontroll 

av planeringen med 4D-simuleringar underlättar att säkerställa, verifiera och validera 

planeringen och kan användas för att kontrollera att alla aktiviteter är med i planeringen när 

aktiviteter bryts ner från en övergripande nivå till en detaljerad nivå.  
 

Figur 13 – Jämförelse hur det skiljer sig att jämföra olika planeringsalternativ med 

produktionstidplan och en 4D-simulering som verktyg. Figuren visar också vad som krävs och 

vad som begränsar användning av 4D-simulering för att jämföra olika planeringsalternativ.  
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6.3.1 Nulägesproblematik, möjligheter och begränsningar 
 

Nulägesproblematik-med-fokus-på-innehåll-i-planeringen  

Studien av projekt 2 visade att det är svårt att vara kritisk till om allt är med i planeringen och 

att det är lätt att glömma något i en produktionstidplan, som går i linje med Eastman et al. 

(2011) beskrivning om svårigheten att bedöma rimlighet och utvärdera konsekvenser om 

byggskedet i ett gantt-schema. När kontrollen av planeringen sker i produktionstidplanen måste 

projektmedlemmar måste själva skaffa sig en uppfattning och relatera aktiviteterna till ytor och 

områden i projektet, vilket medför att det kan vara svårt att göra bedömningar om tidplanen 

med avseende på genomförbarhet och kvalité (Eastman et. al 2011). 

 

Möjligheter-visuell-bild-av-planeringen  

I projekt 1 och 2 menar man att 4D-simuleringer kan användas för att kontrollera sin egen 

planering i produktionstidplanen. När byggnadsmodellen simuleras och byggs upp erhålls en 

visuell bild av planeringen som medför att man kan erhålla svar om den stämmer och att allt är 

med. Den visuella bilden grundar sig i att aktiviteter i produktionstidplanen motsvarar objekt i 

BIM-modellen. Ett objekt i BIM-modellen som inte dyker upp när modellen simuleras steg för 

steg kan jämföras med att ett aktivitetsstreck inte framgår i en produktionstidplan med avseende 

på tydlighet och synliggörande. Med utgångspunkt i den visuella bilden kan planeringen 

kvalitetskontrolleras, som går i linje med att David & Lamine (2004) beskriver att 4D-

simuleringar spelas upp för att säkerställa utförandet och genomförandet av planeringen.  

Begränsningar-nya-förutsättningar-och-ändringar  

Studien av projekt 1 och projekt 2 påvisade att nya förutsättningar och ändringar i 

produktionsfasen hanteras i produktionstidplanen genom att aktiviteter kan läggas till, tas bort, 

justeras och ändras. Likväl kan nya förutsättningar och ändringar också komma till projektet i 

form av en uppdaterad BIM-modell. Förekomsten av nya ändringar och förutsättningar bidrar 

till att nya kopplingar måste göras, för att enligt David & Lamine (2004) erhålla en hög 

detaljnivå i simuleringen. Användning av 4D-simuleringar för att kontrollera planeringen kan 

begränsas av att ändringar och nya förutsättningar i projektet bidrar till att nya kopplingar måste 

göras.  
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6.3.2 Lean construction och last planner system 
Studien visade att synliggörande av planeringen som objekt i BIM-modellen med hjälp av 4D-

simuleringar är ett bra sätt för att kontrollera om allt är med i planeringen, och går i linje med 

Sacks et al. (2010) beskrivning att avsikter med något ska säkerställas, valideras och verifieras. 

Om allt är med i planeringen kan aktiviteter utföras och med 4D-simuleringens egenskaper kan 

man planera hur de ska utföras, som går i linje med  Hamzeh et al. (2012) beskrivning om att 

skapa en orderstock med genomförbara aktiviteter.  
 
 

6.4 Planering av logistik  

Studien visade på att det finns en problematik till följd av att ett aktivitetsstreck i 

produktionstidplanen inte ger information om den omgivande arbetsytan. Vid användning av 

4D-simuleringar visualiseras den omgivande arbetsytan och möjliggör för planering och 

styrning av logistiken. Detta begränsas av att en BIM-modell måste vara produktionsanpassad 

och indelad i zoner och etapper som motsvarar hur man planerar och bygger. Planering och 

styrning av logistiken med 4D-simuleringar som hjälpmedel och verktyg underlättar arbetet 

med att eliminera och reducera störningar och hinder i produktionsflöden och kan således bidra 

till att göra aktiviteter redo att utföras.  
 

6.4.1 Nulägesproblematik, möjligheter och begränsningar 

 

Nulägesproblematik-relaterad-till-logistiska-aspekter    

Studien av projekt 1 påvisade att det förekommer att uppläggningsytor hittas fysiskt ute på 

arbetsplatsen under pågående produktion. Istället för att analysera denna logistiska faktor i 

Figur 14 – Jämförelse av hur det skiljer sig att kontrollera och följa upp planeringen i produktionstidplanen 

med eller med en 4D-simulering.  
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planeringsarbetet med bra framförhållning, görs det på arbetsplatsen och nära produktionen. 

Detta kan jämföras med att en produktionstidplan med aktivitetssträck inte visar arbetsytan 

relaterad till aktiviteten, vilket förklarar svårigheten att beakta detta i produktionstidplanen.   

Möjligheter-visuell-bild-av-arbetsytor 

Utifrån visualisering av arbetsytor i 4D-simuleringen erhålls en bild av vad som händer på 

arbetsytorna och hur de utnyttjas över tid. Med utgångspunkt i detta kan logistiklösningar 

förberedas som beaktar leveranser, upplag och material relaterat till objekt och arbetsytor i 

modellen och går i linje med Eastman et al. (2011) beskrivning om att materialupplag, 

utrustning och leveranser kan styras och planeras med avseende på yta och tid i projektet med 

hjälp av en 4D-simulering.   

Begränsningar-indelning-av-BIM-modell 

4D-simuleringar för logistikplanering i projekten kan begränsas av att studien av projekt 1 och 

projekt 2 har visat att det finns ett behov av en BIM-modell som är produktionsanpassad och 

uppdelad i zoner och etapper eftersom man planerar och bygger på det sättet. För att kunna 

planera logistiken relaterad till en arbetsyta eller ett arbetsområde kan det vara fördelaktigt att 

modellen är indelad i olika ytor, som kan relateras till David & Lamine (2004) beskrivning av 

att det krävs zoner i 3D-modellen för effektiv användning av 4D-simuleringar. 
  

6.4.2 Lean construction och last planner system  

Studien visade att användning av 4D-simuleringar för logistikplanering synliggör för planering 

och förberedelse av logistiska faktorer på en arbetsyta. Logistiska problem visualiseras och kan 

elimineras vilket möjliggör för att undvika att blockera sig själv i produktionsframdriften, som 

kan relateras till Sacks et al. (2010) beskrivning om reducering av ändringar som kan påverka 

produktionsflöden. Aktiviteter görs redo att utföras genom att planera logistiken så att ändringar 

i-produktionsflöden-inte-kan-påverka-framdriften. 

 

  

6.5 Visualisera ordningsföljd av aktiviteter och moment 

Studien visade på att det finns problematik med att kommunicera produktionsframdriften och 

samordna yrkesgrupper med produktionstidplanen som verktyg. Vid användning av 4D-

simuleringar visualiseras ordningsföljden av aktiviteter och moment, och kan bidra till ökad 

förståelse av framdrift, samordning och säkerhetsarbete. Detta begränsas av att en simulering 

inte behöver ha en hög detaljnivå i visualiserande och beskrivande syfte, vilket organisatoriskt 

kan medföra att man inte ser att användning bidrar med något värdefullt. Visualisering av 

ordningsföljd av aktiviteter och moment med 4D-simuleringar underlättar att visualisera 

produktionslösningar och produktionsprocesser, och kan användas för att föra fram aktiviteter 

i rätt ordning.   
 

6.5.1 Nulägesproblematik, möjligheter och begränsningar  
 

Nulägesproblematik-med-fokus-på-förklaring,-beskrivning-och-förståelse 
Användning av produktionstidplanen för att förklara och beskriva ordningsföljd av aktiviteter 

och moment tenderar att medföra problematik när det kommer till samordning av yrkesgrupper 

och kommunicering av produktionsframdrift, och går i linje med Eastman et al. (2011) 

beskrivning om svårigheten för projektmedlemmar att förstå produktionstidplanen när den 

presenteras som ett gantt-schema. Utifrån produktionstidplanen måste man individuellt göra en 

egen visualisering av ordningsföljden av aktiviteter och moment. Beskrivning och förklaring 

av aktiviteter och moments ordningsföljd i en produktionstidplan kan implicera i minskad 
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förståelse för andra yrkesgruppers åtaganden och hur de ska gå fram i sin produktion, eftersom 

det är vanligt att man tittar på sina egna delar oavsett projektskede. Nulägesproblematiken går 

i linje med Bosch & Tjell-Stjistem (2015) beskrivning om att samordning och 

informationsdelning av kunskap mellan discipliner är en viktig och betydande faktor i ett 

projekt.  

 

Möjligheter-visualisera-montagecyklar 

När 4D-simuleringar används för att visualisera ordningsföljd av aktiviteter och moment 

tydliggörs montagecyklar. Montagecyklar synliggör moment som pågår parallellt, riskområden 

samt tidsåtgång för aktiviteter och moment. Genom en visuell bild av moment som pågår 

parallellt erhåller yrkesgrupper förståelse om hur andras arbeten påverkar den egna framdriften. 

Tjell & Bosch-Stjistem (2015) konstaterar vikten av visualisering och visuella medel för 

samordning av yrkesgrupper, något som man i projekten konstaterar kan bidra till att 

missförstånd och konflikter inte uppstår i samma utsträckning. Synliggörande av moment som 

pågår parallellt med en 4D-simulering implicerar i möjligheten att visuellt särskilja och beakta-

riskområden-i-projekten.  

 

Begräsningar-låg-detaljnivå-i-simuleringen  

Användning av 4D-simuleringar och visualisering av ordningsföljd av moment och aktiviteter 

i beskrivande och förklarande syfte går i linje med David & Lamine (2004) beskrivning om att 

det inte krävs en hög detaljnivå i simuleringen när den används i detta syfte. En simulering som 

inte har en hög detaljnivå kan förklara det framgick i studien av projekt 1, att det inte alltid är 

nödvändigt att simulera eftersom det också finns goda möjligheter att titta i BIM-modellen för 

att förstå produktionsframdriften och urskilja problemområden.  

6.5.2 Lean construction och last planner system 
Studien visade att visualisering av ordningsföljden av moment och aktiviteter med hjälp av 4D-

simuleringar synliggör och tydliggör montagecyklar. Montagecyklar skapar en visuell 

förståelse för produktionsframdriften och kan relateras till Sacks et al. (2010) beskrivning om 

att visualisera produktionslösningar och produktionsprocesser.  

Genom 4D-simuleringen visualiseras ordningsföljden av aktiviteter, som kan relateras till 

Hamzeh (2009) beskrivning om att föra fram aktiviteter i rätt ordning.  
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7. DISUKSSION OCH SLUTSATSER  
I kapitlet presenteras slutsatser som utgår från resultat- och analyskapitlet i studien. 

Slutsatserna avser att svara på forskningsfrågorna i studien. Slutsatserna efterföljs av en 

generell diskussion med syftet att utveckla och generalisera de dragna slutsatserna.  

Kapitlet avslutas med en diskussion om metodval och förslag till vidare studier inom området.  

7.1 Slutsatser  
 
Forskningsfråga 1. Hur kan man använda 4D-simulering i produktionsfasen i projekt 

och vilka problemområden finns med produktionstidplan?  

I produktionsfasen i projekt kan 4D-simuleringar användas för att jämföra olika 

planeringsalternativ, kvalitetskontrollera planeringen, planering av logistik samt visualisera 

ordningsföljd av aktiviteter och moment. Dessa saker tenderar i produktionsplaneringen vara 

svårt att utföras med produktionstidplan/gantt-schema på grund av att aktivitetsstreck i gantt-

schemat ger lite information om arbetsytan och omgivande miljö som påverkar aktiviteten. 4D-

simuleringar är ett effektivare och bättre verktyg än produktionstidplan för att exempelvis 

jämföra olika planeringsalternativ eller kommunicera och beskriva produktionsframdriften-i-

projekt. 

  

Forskningsfråga 2. Vad kan uppfyllas med en 4D-simulering med avseende på dess 

egenskaper och möjligheter? 

Jämförelse av olika planeringsalternativ kan uppfyllas genom möjligheten att med en  4D-

simulering ändra tider och simulera fram olika varianter på tillvägagångssätt. Planeringen kan 

kvalitetskontrolleras utifrån den visuella bild av planeringen som en 4D-simulering ger 

möjlighet till. När byggnadsmodellen simuleras och byggs upp är det lätt att se om någon 

aktivitet saknas eller måste tilläggas för att utförandet ska vara genomförbart. När 

byggnadsmodellen byggs upp i tid kan arbetsytor och arbetsområden relaterade till aktiviteterna 

och momenten beaktas i BIM-modellen och möjliggör för planering och styrning av logistik. 

Visualisering av ordningsföljd av aktiviteter och moment uppfylls av en 4D-simulering 

eftersom den kommunicerar produktionstidplanen och det som ska byggas genom planerade 

ordningsföljder och tider. Ordningsföljd av moment och aktiviteter tydliggörs i BIM-modellen 

och bidrar till förståelse av produktionsframdriften och synliggör riskområden.  

 

Forskningsfråga 3. Vad kan begränsa användning av 4D-simulering i produktionsfasen i 

projekt?  

4D-simulering begränsas av detaljnivå och indelning av BIM-modell samt kopplingen. 

Detaljnivå och indelning av BIM-modell begränsar användning av 4D-simuleringar i 

produktionsfasen eftersom det är projektörer som upprättar BIM-modellen. Det krävs en zon- 

och etappindelad samt produktionsanpassad BIM-modell som motsvarar hur man planerar och 

bedriver produktionen, vilket ställer krav på både projektör och entreprenör. Det är viktigt att 

projekteringsledare vet hur produktionen ska bedrivas och att projekteringsledare och 

produktionsresurser samordnar sig och kommunicerar i ett tidigt skede avseende hur modellen 

kan delas upp i olika zoner och etapper för att kopplas mot aktiviteter i produktionstidplan. 

Kopplingen kan begränsas av att aktiviteter i produktionstidplanen och objekt och komponenter 

i BIM-modellen inte har samma kodning. Att genomföra en manuell koppling i stora projekt 

begränsas av dess stora omfattning eftersom det kräver en tidskrävande teknisk hantering.  
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Forskningsfråga 4. På vilka sätt kan användningsområden för 4D-simuleringar 

komplettera lean construction och finns möjlighet för en kombination med Last Planner 

System?  

 

Användningsområden och egenskaper för 4D-simuleringar kan relateras till lean construction 

principer och bidra i planeringssteg i Last Planner System. Jämföra olika planeringsalternativ 

med 4D-simuleringar medför att den bästa lösningen kan identifieras och kompletterar således 

lean construction och principen som innebär att alla alternativ ska undersökas. Planeringen 

säkerställs vid användning av 4D-simuleringar för att visuellt kontrollera produktionstidplanen 

genom uppbyggnad av BIM-modellen. 4D-simulering kompletterar lean construction principen 

verifiera och validera, eftersom det inte räcker att genomföra en planering och tro att den 

kommer att fungera. Utifrån simulering av ordningsföljden av moment och aktiviteter och dess 

relaterade arbetsytor och områden kan logistiken planeras och styras för att eliminera och 

minimera ändringar i produktionsflöden, vilket är huvudmålet med lean construction principen 

reducera variabilitet. Användning av 4D-simuleringar för att visualisera ordningsföljd av 

aktiviteter och moment innebär visuell styrning och kompletterar innebörden av detta genom 

att-produktionslösningar-och-produktionsprocesser-visualiseras.  

 

Användningsområden för 4D-simuleringar i projekt kan kombineras med Last Planner System 

och bidra i planeringssteg. I framdriftsplaneringen bidrar provkörning, test och jämförelse av 

olika planeringsalternativ till att ett alternativ fritt från störningar kan väljas. Aktiviteter kan 

göras redo att utföras i planeringssteget eftersom planeringen kontrolleras med en 4D-

simulering avseende genomförbarhet samt om allt är med, likväl som ändringar i 

produktionsflöden kan elimineras och minimeras. Visualisering av ordningsföljd av aktiviteter 

och moment i BIM-modellen ger underlag för att föra fram aktiviteter i rätt ordning i den 

veckovisa-arbetsplaneringen. 
 

7.2 Generell diskussion 
Svårigheten att utföra saker i produktionsplaneringen med produktionstidplanen kan förklara 

behovet av att 4D-simuleringar börjar implementeras och utvecklas i projekt. Syftet och 

behovet för användning av 4D-simuleringar kan motiveras genom en nulägesanalys om hur 

verktyg används i produktionsplaneringen och vad man upplever måste förbättras. Utifrån detta 

kan man erhålla förståelse om hur 4D-simuleringar kan användas och tillämpas i projekt och 

inom vilka områden det kan ge effekt i produktionsplaneringen. För att 4D-simuleringar ska 

kunna vara en enklare metod för olika områden i produktionsplaneringen än andra verktyg, kan 

det vara fördelaktigt att ha en start eller grund för ändamålet vid uppbyggnad av modell och 

produktionstidplan. Tankegången bör vara att man vet hur och vad man ska använda verktyget 

till och varför man använder det inom ett område istället för andra verktyg. Detta kan 

säkerställas genom att tidigt vara med i utformningen av dessa och strukturera för att 

användning av 4D-simuleringar ska ge effekt i produktionsplaneringen.  

 
Det är viktigt att beakta projekttyp vid tillämpning och användning av 4D-simuleringar i 

produktionsfasen. I projekt 1, med komplexa utrymmen och mycket avancerade installationer, 

tenderar det finnas ett stort värde av att använda 4D-simuleringar för att simulera installationer 

i komplexa och täta utrymmen och rum. I projekt 2 tenderar användning av 4D-simuleringar 

bidra med stort värde i arbetet med säkerhet- och arbetsmiljö. Utfallet av detta kan vara att 

projektets typ, utformning och omfattning har inverkan och påverkar användningsområden för 

4D-simuleringar i produktionsfasen. Vid användning av 4D-simuleringar i 
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produktionsplaneringen måste också användarvänligheten beaktas och jämföras med andra 

verktyg. För effektiv användning kan det vara fördelaktigt att ställa sig frågan om hur och vem 

som ska använda 4D-simuleringen i projektet. Ska det vara en nyckelperson i projektet som har 

kompetens, äger och ansvarar för 4D-simuleringen, eller ska alla medarbetare i projektet kunna 

köra en simulering själv för att få förståelse om något istället för att exempelvis fråga en kollega. 

Detta är områden som bör diskuteras i ett tidigt skede i projektet, vem som har kompetens och 

vilka som behöver det samt vilka som kommer att behöva skaffa sig det utifrån hur man planerar 

att-medarbetare-ska-använda-4D-simuleringar-i-produktionsfasen.  

 

Att identifierade användningsområden för 4D-simuleringar uppfylls av dess egenskaper påvisar 

att det kan bidra i planeringsarbetet och att man kan ha användning av det. När man har planerat 

ett moment vill man gärna dra det för dem som ska utföra jobbet. Detta möjliggörs av att man 

kan visa hur planeringen är tänkt genom att visualisera montagecykeln. Användningsområden 

för 4D-simuleringar i relation till egenskaper, har att göra med att man måste förstå vad man 

kan få ut från planeringsverktyget. För att en 4D-simulering ska fungera bra måste man använda 

tekniken på rätt sätt genom att ha en planering för vad man vill få ut av det man lägger in i 4D-

modellen. Generellt är framdrift alltid intressant i projekt och något man pratar väldigt mycket 

om. Genom en 4D-simulering blir det tydligt vart man är och vart man borde ha varit och det 

går inte att prata bort. Den direkta återkopplingen en 4D-simulering visuellt bidrar med medför 

att saker förutses i ett tidigt skede, och åtgärder och lösningar kan sättas in för att förhindra att 

man hamnar i ett läge där man inte tvingas lösa problem när man står inför dem. Användning 

av 4D-simuleringar och utnyttjande av dess egenskaper kan betraktas som ett mindset som man 

kan anamma och leda till att man arbetar lite annorlunda, mer proaktivt och framåt på längre 

sikt i projekten. Med största sannolikhet måste man lägga ner mer tid på verktyget i början av 

ett projekt, men detta kan man ta igen i slutet av projektet eftersom man har tänkt på allt en eller 

flera gånger och byggt upp allting i en modell. Till skillnad från i verkligheten och 

produktionen, har man råd att göra fel när man testar att bygga upp byggnaden i en modell. 

I större byggprojekt är det vanligt att ruljans av medarbetare förekommer. Arbetsledare har 

olika kompetenser vilket kan bidra till att de byter projekt. Till följd av att nya medarbetare ofta 

kommer in i större byggprojekt kan 4D-simuleringar fungera som ett bra sätt för att ge den nya 

medarbetaren en bild på vad det är som ska göras. Man kan snabbt sätta sig in i projektet 

eftersom en bild kan betraktas vara lättare att förstå än en text. En 4D-simulering kan med fördel 

ligga med i säkerhetsintroduktionen i projekt. Alla medarbetare i projektet måste genomgå en 

säkerhetsintroduktion och 4D-simuleringen implicerar i att alla får en gemensam bild av 

projektet genom visualiseringen. Ingen kommer således att kunna ha en annan bild av projektet, 

som möjliggör för att skapa samma målbild hos projektmedlemmar.  

BIM-modeller måste vara sorterbara och anpassade för att kunna arbeta med 4D och detta bör 

diskuteras redan i projekteringen. I takt med att entreprenörer utvecklas mer och mer och 

genomför nya projekt är det viktigt att handla upp projektörer så att de ritar så att de egna 

funktionerna och arbetssätten kan nyttjas. Om man säger man att man har för avsikt att tillämpa 

och använda 4D med Navisworks i produktionsfasen är det viktigt att projektörerna kan rita 

byggdelar på ett specifikt sätt, men det kräver att man vet vad man vill som entreprenör. Med 

avseende på tillämpning av 4D kan det också vara en risk att i tidigt skede börja projektera, då 

det är viktigt att produktionsresurserna är på plats och kan tala om hur man vill ha det. Det som 

kan begränsa detta är exempelvis en gjutintappsindelning, som kan bestämmas en månad innan 

man börjar gjuta, vilket gör att det blir svårt att beakta i ett tidigt skede. En betongplatta skulle 
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dock kunna delas upp i sektioner med rutor i ett rutnät för att i produktionsfasen göra egna 

etappbitar, med då är det viktigt att beakta att det ställer krav på val av 4D-programvara. 

Exempelvis kan man till skillnad från Navisworks, göra egna uppdelningar i modellen i 4D-

programvaran Synchro Professional Pi.  

Detaljnivå och indelning av BIM-modell påverkas och begränsas utifrån vilken del i projektet 

man är och vilken entreprenadform som gäller. När allt inte är färdigprojekterat, är BIM-

modellen ganska grundläggande och utökas och blir fullständig i takt med att projekteringen 

fortskrider. Således gäller det att vara medveten om att en BIM-modell inte alltid ger en helt 

realistisk bild av konstruktionen och byggnaden och det kan komma uppdateringar av BIM-

modellen med nya förutsättningar. Detta kan medföra att man inte kan detaljera en BIM-modell 

med saker som man kan vilja visualisera i en 4D-simulering. Med avseende på kopplingen 

mellan aktiviteter och objekt kan det också vara bra att beakta utformningen av tidplanen och 

dess detaljgrad genom hur väl det går att koppla till enheter i modellen, för att få en uppfattning 

om hur stor och omfattande kopplingsarbetet tenderar att bli. Med utgångspunkt i detta kan man 

i ett tidigt läge i projektet planera resurser och tid för detta moment och utförande. Kopplingen 

mellan produktionstidplan och BIM-modell tenderar till stor del bero på hur modellen ser ut 

och hur den är uppdelad, vilket ställer krav på projektör. Detta kan relateras till behovet av en 

effektiv utsortering för kopplingen, som ställer krav på en gemensam samordning av både 

modell och tidplan i ett tidigt skede i projektet.   

Last Planner System är ett system för planering och kontroll av produktionen. Planeringen och 

kontrollen av produktionen kan kompletteras av att 4D-simuleringar används både som ett 

verktyg för att planera samt kontrollera genomförd planering. Planeringen av produktionen kan 

ske genom användning av 4D-simuleringar för att jämföra olika planeringsalternativ, likväl som 

produktionen kan kontrolleras genom att visualisera produktionsframdriften i form av hur långt 

man har kommit i projektet. När Last Planner System används kan man ha en agenda på möten 

som behandlar vad man har gjort, vad man kommer att göra samt vad som ska göras långt fram 

i tid. Dessa aspekter på mötena kan behandlas utifrån en 4D-simulering, som snabbt och 

effektivt kan ge en tydlig visuell bild på vad man har gjort och vad som ska göras.  

 

7.3 Metoddiskussion  
Den empiriska datainsamlingen med intervjuer som metod har utgjort grunden för att identifiera 

användningsområden för 4D-simuleringar i produktionsfasen i projekt. De två projekten har 

använt sig av samma 4D-programvara. Detta kan påverka validiteten i studien eftersom 

resultatet är mer anpassat för användning av en 4D-programvara i ett specifikt sammanhang. 

Valideten skulle ökas om studien också behandlade projekt med olika 4D-programvaror, för att 

få en mer generell bild av användningsområden för 4D-simuleringar och hur val av 

programvara påverkar. Resultatet skulle kunna generaliseras inom andra miljöer och situationer 

på ett mer fördelaktigt sätt. Trovärdigheten i det insamlade materialet av användningsområden 

kan således ökas vid undersökning av projekt som arbetar med att utveckla och implementera 

4D-simuleringar med andra 4D-programvaror.  

Eftersom projekteten är i utvecklings- och implementeringsstadiet inom användning av 4D-

simuleringar, påverkas studiens reliabilitet. Till följd av att man befinner sig i detta stadie kan 

de intervjuade ha varierande kunskaper om möjligheter, egenskaper och funktioner som 4D-

simleringar erbjuder. När man kommer längre i implementeringsstadiet finns det en risk att 
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samma resultat inte erhålls, på grund av kunskapsnivå och kompetens kan ökas i takt med att 

simuleringar används mer i projekten. 

När examensarbetet har genomförts har få projekt identifierats som beaktar utveckling och 

användning av 4D-simuleringar. Detta har minskat möjligheten att utföra fler intervjuer med  

samma projektroller i olika projekt. Troligtvis hade inte fler intervjuer med andra projektroller 

i de studerade projekten ökat trovärdigheten i resultaten, eftersom projektrollerna som 

intervjuas anses ha en betydande påverkan och delaktighet vid implementering- och utveckling 

av nya arbetssätt i produktionsplaneringen i projekt.  

De personer som har valts att intervjuas baseras på egen bedömning och diskussion med 

fallföretaget och kan relateras till att användning av 4D-simuleringar i projekten befinner sig 

implementerings- och utvecklingsfasen. Om studien genomförs vid ett senare tillfälle och 

används i större utsträckning i projekt kan det visa sig vara aktuellt att intervjua andra 

projektroller, med avseende hur man använder det och på vilket sätt man vill att det ska ge nytta 

i projektet.   

Examensarbetets författare har begränsad erfarenhet av BIM-modell och produktionstidplan i 

projekt, vilket kan bidra till grundläggande faktum och generella aspekter gällande användning 

av 4D-simuleringar bortses och inte framkommer i studien. Detta kan bidra till att slutsatser 

och analyser tenderar att utgå från författarens och de intervjuades kunskapsnivå och kompetens 

inom det studerade området. Studiens tillförlitlighet kan ha kompletterats av intervjuer med 

BIM-samordnare och experter inom 4D-området för att beakta och reda ut de tekniska 

aspekterna som krävs vid användning av 4D-simuleringar. Examensarbetets tidsmässiga 

omfång har bidragit till att det inte har funnits tid till att komplettera studien inom detta område. 
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7.4 Förslag till vidare studier 
I denna studie har flertalet intressanta områden behandlats som har väckt nya tankar och 

funderingar som ligger till grund som förslag till vidare studier. Förslag på vidare studier 

presenteras nedan.  

 

 En studie som behandlar 4D-simuleringar i produktionsfasen i projekt när det är ett väl 

etablerat arbetssätt som används genomgående i stor utsträckning. Utifrån detta kan en 

undersökning ske av vad användning och tillämpning av 4D-simuleringar har gett för 

värde i produktionsplaneringen samt fördelar och nackdelar med att använda sig av det.  

 

 En studie som behandlar flera projekt som använder olika 4D-programvaror, för att öka 

generaliserbarheten och erhålla möjligheten att dra slutsatser om mer generella 

användningsområden.  

 

 En studie som lägger fokus på att utreda egenskaper och möjligheter som olika 4D-

programvaror har och relatera detta till användningsområden för 4D-simuleringar i 

produktionsfasen.  

 

 En studie som detaljerat undersöker och behandlar samordningen i ett tidigt skede 

mellan projektörer och entreprenör för att ge bästa möjliga förutsättningar för 

tillämpning och användning av 4D-simuleringar i produktionsfasen.  

 

 Om möjligheten finns, en studie som detaljerat undersöker hur Last Planner System och 

4D-simuleringar tillämpas och används i projekt samt analyserar på vilket sätt de 

kompletterar varandra och vad det ger för värde i planeringsarbetet.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor  
  

 

INTERVJUFRÅGOR 

 

Kartläggning av hur man i projektet arbetar med produktionsplanering och produktionstidplan 

1. Hur upplever du att ni i projektet arbetar utefter beskrivningen om användning av 

produktionstidplan i VSAA med avseende på avstämning, uppdatering samt kommunicering 

av produktionstidplan?  

 

2. Hur skulle du beskriva att processen/tillvägagångssättet ser ut idag när nya förutsättningar i 

projektet bidrar till att omplanering måste göras? 

  

3. När produktionstidplanen är avstämd, hur upplever du att ni arbetar i processen med att 

analysera och vidta åtgärder för fortsatt produktionsframdrift? 

 

4. När produktionstidplanen är uppdaterad och aktiviteter har justerats, lagts till, tagits bort 

samt att nya kopplingar har gjorts, hur skulle du beskriva att ni arbetar med att analysera det 

nya utfallet av produktionstidplanen och vad är det som fungerar som underlag till att ni 

eventuellt vidtar åtgärder?   

 

Utreda på vilket sätt 4D-simuleringar kan implementeras och tillämpas i dagens 

produktionsplanering och arbetsprocesser med produktionstidplanen i projektet 

1. Hur upplever du att du är införstådd i egenskaper, möjligheter och funktioner som 4D-

simulering genom Naviswork kan erbjuda? 

 

2. Med utgångspunkt i hur planeringen av produktionen bedrivs idag i projektet, vad tror du 

krävs för att 4D-simuleringar i Naviswork ska bli ett verktyg som tillämpas i större 

utsträckning och får en mer betydande roll inom planeringsarbetet i projektet?  

 

3. I relation till hur ni arbetar i projektet idag, upplever du att det finns behov av 4D-

simuleringar för specifika produktionsfaser och arbetsmoment i projektet?  

 

4.  Vid tillämpning av 4D-simuleringar genom Naviswork, vad upplever du att det kan bidra 

med inom arbetsprocesserna med produktionsplanering och produktionstidplan i projektet 

idag och gör det således aktuellt och intressant?  

 5. Hur skulle du vilja implementera och använda 4D-simuleringar i dagens arbetsprocesser 

med att planera och styra produktionen? 

 

 

 



 

 

Undersöka vilka effekter 4D-simuleringar kan ha för planeringsarbetet inom projektet och vad 

det kan bidra och komplettera med 

1. Hur upplever du att 4D-simuleringar kan relateras till och ge effekt för den dynamiska 

aspekten i produktionsplaneringen, det vill säga ”arbete” i produktionstidplanen med 

uppdatering, omplanering, avstämning och justering av aktiviteter och kopplingar?   

2. Hur upplever du 4D-simuleringar som kompletterande metod i planeringsarbetet för att 

upptäcka och kategorisera problem med avseende på tid och orsak?  

 

3. Med avseende på planering och styrning av produktionen i projektet, vilken detalj- och 

visualiseringsnivå med 4D-simuleringar (relationen aktiviteter produktionstidplan och objekt i 

3D-modell) upplever du skulle vara fördelaktig och ge effekt?  
 

4. Upplever du att 4D-simuleringar med Naviswork kan erbjuda funktioner som 

projektorganisationen skulle ha användning och nytta av och som skulle bidra till ett mer 

tidseffektivt och optimerat planeringsarbete?  

5. Vad har du för synpunkt kring tillförlitligheten med 4D-simuleringar som kompletterande 

metod för planering av produktionen i ett projekt?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 – Information om informant och syfte med studien    

 

 

Projektroll: 

 

Utbildning: 

 

Antal år på Skanska: 

 

Branscherfarenhet, antal år:  

 

Syfte med intervju  

 

 Kartläggning av hur man i projektet arbetar med produktionsplanering och 

produktionstidplan  

 

 Utreda på vilket sätt 4D-simuleringar kan implementeras och tillämpas i dagens 

produktionsplanering och arbetsprocesser med produktionstidplanen i projektet  

 

 Undersöka vilka effekter 4D-simuleringar kan ha för planeringsarbetet inom projektet 

och vad det kan bidra och komplettera med  

 
 
 


