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Sammanfattning 

En studie har bedrivits på uppdrag av ByggDialog AB och med utbyggnaden av 

kraftvärmeverket i Karlstad, Hedenverket Etapp 3, som referensobjekt. Målsättningen har 

varit att utforma ett för ByggDialog anpassat förslag för hur det sytematiska 

arbetsmiljöarbetet kan integreras i BIM. 

Efter att ha undersökt hur ByggDialogs arbetsmiljöarbete bedrivs i dagsläget kan slutsatsen 

dras att det är ett över lag väl fungerande arbete med god struktur. Dock har brister inom 

bland annat dokumentation och kommunikation uppdagats, vilket borde kunna avhjälpas 

med hjälp av integrering i BIM. Målet med de i studien givna förslagen har varit att tillgodose 

de behov som påträffats under intervjuer med företagets personal. Förslagen har 

strukturerats i kortsiktiga förslag som kan genomföras i det aktuella projektet, och 

långsiktiga förslag som kräver viss omstrukturering och mer planering för att kunna 

genomföras. 

På kort sikt kan BIM användas vid bland annat arbetsberedning, lagbasmöten och 

skyddsronder. Precis som ByggDialog själva nämner i handlingsplanen kan modellen 

användas för visualisering men dessutom bör arbetssättet BIM användas för kommunikation 

och dokumentation av momenten. Det finns ett flertal applikationer i dagsläget som kan 

användas för det syftet. 

På längre sikt kan en så kallad K1-modell användas. Det är en version av 

bygghandlingsmodellen som används i allt arbetsmiljöarbete genom hela byggprocessen. Att 

även ha modellen kopplad till tidplanen, en så kallad 4D-modell, ger bäst förutsättningar för 

användning i arbetsmiljöarbetet. Till exempel kan identifierade risker markeras grafiskt i 

modellen vid den inledande riskanalysen. Modellen kan då användas vid arbetsberedning och 

lagbasmöten för att med hjälp av simuleringar och tidigare identifierade risker kunna planera 

arbetet och förutse kritiska moment. Slutligen kan K1-modellen även användas vid 

skyddsronder och vid tillbudsrapportering. Platser kan markeras i modellen och kopplas till 

foton och beskrivande texter. 

Ytterligare en slutsats från studien är att även om det finns en uttalad välvilja att använda sig 

av arbetssättet BIM hos ByggDialog, kommer det krävas en tydlig plan för hur förslagen skall 

genomföras. Det handlar framförallt om tydliga ansvarsroller, utbildning och att de 

inblandade ges tillräckligt med tid för att komma igång med de för företaget nya arbetssätten. 
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Abstract 

A study has been conducted on behalf of ByggDialog AB with the expansion of the combined 

heat and power (CHP) plant in Karlstad, Hedenverket Etapp 3, as reference object.  The main 

objective was to form a customized proposal on how ByggDialog can integrate their 

systematic work environment management in BIM. 

After examining how the work environment management is carried out in the current 

situation it can be concluded that it is overall well-functioning and that it has good structure. 

However, deficiencies in areas such as documentation and communication emerged, which 

should be remedied with the help of integration in BIM. The goal of those in the study given  

proposals has been to meet the needs found during interviews with company personnel. The 

proposals have been structured in short-term proposals that can be implemented in the 

current project, and long-term proposals that require some restructuring and more planning 

to be carried out. 

In short term BIM can be used for work preparations, staff coordination meetings and safety 

inspections. Just as ByggDialog states in their action plan that BIM can be used for 

visualization but moreover it should also be used for communication and documenting the 

mentioned activities. There are various applications on the market today that can be used for 

that purpose. 

A proposal for a more long-term approach was the use of a so called K1-modell. This is its 

own version of the model that is used for all work environment management during the 

process. A model that is linked to the project time schedule, a so called 4D-model provides 

the best conditions for use in the work environment management. For example the risks 

identified in the initial risk analysis are marked graphically in the model. The model then can 

be used for work preparations and staff coordination meetings to plan the work and predict 

critical activities. Finally this K1-modell can be used for safety inspections and incident 

reporting. The place can be marked in the model and the linked to describing text and 

photos. 

Another conclusion from the study is that in spite of a positive attitude towards the BIM work 

method among ByggDialogs staff a clear plan is needed for the implementation of the 

suggestions. It is primarily clear responsibility roles, education, and that those involved have 

sufficient time to get started with the “new” ways of working.  
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Begreppsförklaringar 

4D – En 3D-modell med koppling till tidplan. 

5D – En 3D-modell med koppling till kalkyl. 

APD-modell – Arbetsplatsdispositionsmodell. 

Arbetsplatschef – Ansvarar för samordningen av en byggnation med flera inblandade 

entreprenörer. 

BAS-P – Byggarbetsmiljösamordnare under projektering. 

BAS-U – Byggarbetsmiljösamordnare under produktion. 

BIM – Byggnadsinformationsmodellering – Ses som ett arbetssätt och pågående process, 

inte enbart en modell av en byggnad. 

BIM-modell – 3D-modell av byggnad och eventuellt dess omgivning. 

BIM-samordnare – Har ansvar för samordningen av och utvecklingen av BIM hos 

ByggDialog. 

I-Link – Program som länkar modellen i Navisworks till MAP. 

MAP – Program som erbjuder helhetslösningar för anbudshantering och 

byggprojektstyrning. 

Navisworks – Program för samgranskning av modeller. 

PE – Partneringentreprenör – Motsvarar underentreprenörer i projekt som inte använder 

sig av partnering. 

PlanGrid – Applikation för dokumentation och kommunikation av arbetsmoment under 

produktionen. 

Processrisk – Risker som uppkommer som ett resultat av samordning och tidplanering, 

exempelvis att det handlar om ett komplicerat moment samtidigt som att det är många 

yrkesarbetare på samma plats. 

Säkerhetsmodell – Modell som används i arbetsmiljöarbetet genom hela byggprocessen. 

Visualiseringsmodell – Förenklad modell som visar kommande kritiska moment i 

produktionen. 
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1 Inledning 

Under våren 2013 genomfördes följande studie om hur arbetsmiljöarbetet hos 

uppdragsgivaren, ByggDialog AB, kan integreras i BIM. Studien bedrevs med utbyggnaden av 

Karlstad Energis kraftvärmeverk, Hedenverket Etapp 3, som referensobjekt. Rapporten 

bygger på definitionen att BIM är en aktivitet och ett arbetssätt. BIM handlar om att samla 

information och göra den tillgänglig och entydig. Dessutom innefattar BIM enligt rapportens 

definition en objektbaserad 3D-modell av ett byggnadsverk och eventuellt delar av dess 

omgivning. 

ByggDialog har en vision för sitt BIM-användande och dessutom en öppen attityd mot 

arbetssättet. De använder i dagsläget BIM i byggprocessens alla skeden. Dock är 

användandet i produktbestämnings- och projekteringsskeden mer utvecklat än användandet 

i produktionsskedet, vilket också är typiskt för byggbranschen i stort. Utvecklingen går i 

dagsläget mot ökat användande i just produktionsfasen och en av fördelarna med det är 

exempelvis förenklad kommunikation och dokumentering (Eastman, et al., 2011). Tidigare 

forskning påvisar även det faktum att BIM kan användas i arbetsmiljöarbetet. Framförallt 

nämns visualisering som en av fördelarna (Dehlin & Linderoth, 2012) (Holm et al., 2013).  

ByggDialog har under förstudien uttryckt behovet av att utveckla användningen i just 

produktionsfasen. De har specifikt efterfrågat en undersökning som utreder möjligheterna 

att integrera arbetsmiljöarbetet i BIM. Rapporten ämnar besvara frågor kring ByggDialogs 

arbetsmiljöarbete som det ser ut idag samt hur BIM kan användas i det arbetet. Som stöd 

utförs intervjuer med projektets nyckelpersoner. Resultaten baseras på tidigare forskning och 

relevant litteratur i en process av kreativ kunskapsproduktion. 

1.1 Mål 

Målet med studien är att utforma ett anpassat förslag för hur ByggDialog kan stärka sitt 

arbetsmiljöarbete genom integrering i BIM. För att nå målet behöver följande frågor 

besvaras. 

1. Hur arbetar ByggDialog med arbetsmiljö idag? 

2. Hur arbetar ByggDialog med BIM idag? 

3. Hur kan arbetsmiljöarbetet integreras i BIM? 

4. Vad krävs av ByggDialog för att kunna integrera arbetsmiljöarbetet i BIM? 

1.2 Syfte 

Arbetet med rapporten syftar till att stödja ByggDialog i deras arbetsmiljöarbete genom att 

utveckla användningen av BIM som arbetssätt i produktionen. 
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1.3 Vision 

Följande rapport skall fungera som stöd vid fortsatt produktion av Hedenverket men även i 

framtida projekt för ByggDialog. Förslaget förväntas leda till förbättrad kommunikation och 

förenklad arbetsgång, vilket i förlängningen leder till säkrare arbetsmiljö och ökad kvalité. 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet avgränsades till att i huvudsak studera produktionsskedet på projektet Hedenverket 

Etapp 3. 

Förslagen har inte tagit hänsyn till ekonomiska aspekter. Dels för att det nästan är omöjligt 

att räkna på vad man sparar när man använder BIM jämfört med ett traditionellt arbetssätt, 

dels för att arbetsmiljö är svårt att värdera ekonomiskt. Det är svårt att beräkna de 

ekonomiska effekterna av arbetssättet som man inte använder. Studien har även uteslutit 

ekonomiska aspekter av den anledning att de lösningar som föreslagits inte ansetts vara dyra 

för ByggDialog att genomföra. 
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2 Metod 

Rapportens metodkapitel ämnar ge läsaren förståelse för studiens arbetsgång 

samt vilka metoder som använts för att nå de satta målen. 

2.1 Arbetsgång 

Arbetet inleddes med en förstudie i syfte att orientera sig 

i uppdraget vilket innebar bland annat besök på 

arbetsplatsen och samtal med personal. I förstudien 

granskades även tidigare forskning för att försäkra 

giltigheten i den kommande studien. Förstudien 

resulterade i den problemformulering som rapporten 

baserats på.  

Då problemformuleringen fastställts påbörjades arbetet 

med metodval. Syftet var att arbeta fram lämpliga 

metoder med avseende på de formulerade målen. 

Arbetets första del kom att bestå av förberedande 

litteraturstudier. Här samlades den information in som 

kunde tänkas vara nödvändig för den fortsatta studien. 

Det vill säga bakgrundsteorier kring BIM, arbetsmiljö, 

riskhantering och samordning. Parallellt skedde 

förberedande intervjuer för att komplettera 

bakgrundsteorierna med uppdragsgivarens 

förhållningssätt till de aktuella områdena. Materialet 

från de förberedande studierna sammanställdes och de 

fördjupande studierna inleddes.  

De projektorienterade intervjustudierna syftade till att 

ge inblick i hur ByggDialog arbetar på Hedenverket 

Etapp 3 med de aktuella områdena. Samt vad de 

upplever att de har för problem. Därefter utfördes 

förslagsorienterade intervjuer för att diskutera lösningar 

på de problem och brister som studien påträffat. Både de 

projektorienterade och förslagsorienterade intervjuerna 

sammanställdes, för att sedan analyseras. Studiens 

resultat presenteras i form av ett förslag till ByggDialog.  

2.2 Litteraturstudier 

En litteraturstudie utförs genom att sökaren kritiskt samlar information inom ett visst ämne 

eller problemområde.  Syftet är att åstadkomma en sammanställning av tidigare utförda 

studier. För att litteraturstudien ska få störst effekt bör alla tidigare studier ingå i 

sammanställning. Men av praktiskt skäl är det oftast inte möjligt att genomföra. Det beror 

ofta på vad sökaren lyckas hitta men även de kraven som sökaren ställer på litteraturen. För 

Förstudie 

Problemformulering 

Metodval 

Litteraturstudie 

Förberedande intervjustudie 

Sammanställning 

Projektorienterad intervjustudie 

Intervjuresultat 

Förslagsorienterad intervjustudie 

Intervjuresultat 

Analys 

Förslag 

Diskussion 

Slutsats 

Figur 1 - Flödesschema över 
aktiviteterna under rapportens 
arbetsgång. 
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att en litteraturstudie skall kunna genomföras bör det finnas en problemformulering att utgå 

ifrån för att sedan utforma frågor som går att besvara. I litteraturstudien ingår också analys 

och diskussion kring resultatet samt att dra slutsatser. (Forsberg, 2008) 

Om en litteraturstudie skall vara trovärdig är det viktigt att vara källkritisk. Det är av största 

vikt att källan är trovärdig, sannolik och verklighetsförankrad. Den här rapporten har använt 

källor som granskats ur fyra kriteriebegrepps perspektiv: 

 Äkthet. Är källan vad den utger sig för? Är källan ett original eller en 

kopia? Är den äkta eller falsk? 

 Tid. Är informationen aktuell eller kan det finnas nyare rön? Hur långt 

efter det som inträffat upprättades källan? 

 Beroende. Är källan fristående eller hör den ihop med andra källor? Är 

informationen från källan beroende av andra källor? På vilket eller vilka 

sätt? 

 Tendens. Finns det värderingar i informationen från källan? Vems 

intressen företräder källan? Finns det motstridig information från andra 

källor? Hur trovärdig är den motstridiga informationen? (Stiftelsen för 

internetinfrastruktur, 2012) 

2.3 Intervjustudier 

“En professionellt utförd intervju kännetecknas av att den ger data som är tillförlitliga och 

resultaten äger giltighet och är för andra användbara” (Lantz, 1993, p.7).  

Lantz (1993) förklarar att för att få den information som är intresserant och som är relevant 

för ändamålet gäller det att innan intervjun ha valt det angreppsätt som främjar syftet. Det 

innebär att intervjuaren bör välja frågor som är relevanta. Intervjuaren bör utföra intervjun 

på ett sätt som främjar samspelet mellan denne och respondenten, det vill säga den som blir 

intervjuad. Dessutom är det av stor vikt att välja en lämplig struktur på intervjun. Likt en 

källkritisk granskning av litteratur kommer resultatet av en intervju granskas på basis av hur 

intervjun utfördes. En bristfällig intervju kommer således inte betraktas som en säker källa 

till informationen den gett. Därför är det av största vikt att planera och utföra intervjun med 

stor noggrannhet. 

En intervju ger även olika information beroende av utformning. Ett vanligt sätt att 

klassificera intervjuer är utifrån struktureringsgrad. En intervju kan vara: 

 Öppen 

 Riktat öppen 

 Halvstrukturerad 

 Strukturerad 

Den öppna intervjun syftar till förståelse kring respondentens upplevelse av ett fenomen. 

Intervjuaren ställer en vid fråga och följer upp med följdfrågor. Resultatet ger respondentens 

subjektiva erfarenhet kring ett fenomen.  
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Den riktat öppna intervjun resulterar likt den öppna intervjun i respondentens egen syn på 

ett fenomen eller en företeelse. Skillnaden är att intervjuaren i högre grad styr respondenten 

mot det ämne som intervjuaren intresserar sig för. 

I den halvstrukturerade intervjun är målet att få svar på ett antal förutbestämda frågor. Det 

är fortfarande till viss del respondentens upplevelse som efterfrågas men datainsamlingen 

blir mer kontrollerad då begreppen och fenomenen definierats i förväg. 

Den strukturerade intervjun är i princip detsamma som en enkät. Respondenten får svara på 

ett antal frågor med bestämda svarsalternativ. 

Generellt kan det sammanfattas som att de mer öppna intervjuerna kan ge en bredare 

förståelse för hur ett fenomen uppfattas. Om flera personer intervjuas ger det en bred bild av 

fenomenet men intervjuerna kan vara svåra att jämföra med varandra. Dessa intervjuer 

brukar anses vara kvalitativa. De mer strukturerade däremot är enklare att jämföra med 

varandra och kan därför vara mer lämpliga vid kvantitativa undersökningar. (Lantz, 1993) 

Intervjuerna i studien har varit av riktat öppen till halvstrukturerad typ. Anledningen är som 

ovan nämnt att främja intervjuns syfte och få den typ av svar som på bästa sätt kan stödja 

undersökningen. Eftersom undersökningen varit kvalitativ och syftat till förståelse för en 

verksamhet och dess ingående moment bedöms de ovan nämnda typerna av intervjuer vara 

de mest lämpliga. 

2.4 Analys 

Patel och Davidson (2001) beskriver att det sällan finns förbestämda procedurer och rutiner 

att tillämpa för den kvalitativa analysen. De menar att en kvalitativ metod inte är något 

enhetligt och att det egentligen finns en metod för varje forskning. Med andra ord resulterar 

det ofta i egna metoder vid en kvalitativ bearbetning av information. Vidare beskrivs att det 

finns vissa tillvägagångssätt som allmänt är användbara vid en kvalitativ analys.  

En viktig del av kvalitativa undersökningar är att göra löpande analyser, exempelvis direkt 

efter en litteraturstudie eller en intervju. Det kan ge information om hur undersökningen ska 

fortlöpa. Det kan också påvisa om frågorna i en intervju har uppfattats på rätt sätt eller om 

det saknas viktiga frågor. På så sätt berikas undersökningen på information som med största 

sannolikhet hade undgåtts i annat fall. En annan fördel med löpande analyser är att det 

insamlade materialet finns färskt i minnet vilket underlättar vid bearbetningen. 

Vid analys av litteratursstudier och intervjustudier bör materialet granskas flera gånger, just 

för att inte missa viktig information som åskådliggöras i olika skeden av undersökningen. När 

granskningen sker är det fördelaktigt att leta efter begrepp (problem) och sammanhang som 

kan urskiljas på åtskilliga ställen i materialet. Om det finns återkommande begrepp är det 

viktigt att studera dessa eftersom att de ofta har en intern koppling till varandra och till 

undersökningens problemformulering. (Patel & Davidson, 2011) 
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2.5 Förslag 

Förslagskapitlet i följande rapport är att betrakta som vad som vanligtvis i en rapport kallas 

resultat. Förslagen har formats utifrån de lärdomar och den information arbetet med 

rapporten resulterat i samt utifrån de önskemål som initialt uttryckts av ByggDialog. 

Förslagen har delats upp i två kategorier, ett kortsiktigt och ett långsiktigt förslag. Det 

kortsiktiga förslaget skulle gå att använda direkt, utan allt för stora arbetsinsatser, i projektet 

Hedenverket Etapp 3 men även generellt i ByggDialogs projekt. Det långsiktiga förslaget 

däremot utformades för att stödja ByggDialogs fortsatta utveckling i kommande projekt. 

Dessa förslag behövde en större arbetsinsats, så som implementering av ny teknik, ytterligare 

utbildning av personal samt insatser i tidigare skeden av projekten. 

De kortsiktiga förslagen strukturerades enligt följande: Den första delen kallades för 

Problemet. Där beskrevs vad som var problemet och vad de bakomliggande faktorerna var. 

De problem som togs upp var de som framkom under intervjustudien. I den andra delen, 

Lösningen, beskrevs hur BIM kan användas för att motverka problemen. Det var framförallt 

tidigare forskning samt till viss del information från intervjuer som användes för att finna 

lösningen. Den sista delen kallades för Vägen dit. I den delen beskrevs hur ByggDialog skulle 

bete sig för att nå lösningen. Även här användes information från både intervjuer samt 

tidigare forskning. 

Det långsiktiga förslaget togs även det fram som en reaktion mot de brister som framkommit 

under intervjustudien. Skillnaden mot det kortsiktiga förslaget är att det långsiktiga beskriver 

hur arbetsmiljöarbetet skulle kunna gå till i framtida projekt. Avsnittet rymmer bland annat 

de idéer kring arbetsmiljöarbetet som uppenbarats i den kreativa processen. Det var 

framförallt genomförbarheten utifrån förutsättningarna hos ByggDialog samt tillgängliga 

programvaror som avgjorde huruvida ett förslag betraktades som kort- eller långsiktigt. 
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3 Bakgrund 

Bakgrundskapitlet syftar till att ge läsaren förstående för projektet Hedeverket 

Etapp 3. Dessutom beskrivs begreppen BIM och arbetsmiljö samt hur 

ByggDialog förhåller sig till dessa begrepp. 

3.1 Hedenverket Etapp 3 

Karlstad kommun vill fasa ut användningen av den fossila oljan ur energiproduktionen för att 

minska koldioxidutsläppen. Det är en av anledningarna till att en investering i ett nytt 

kraftvärmeverk skett. Tillbyggnaden av kraftvärmeverket vid Hedenverket kommer att 

producera värme till Karlstad Energis fjärrvärmenät samt ge en ökad elproduktion som 

motsvarar 50 000 lägenheters årsförbrukning. Det medför även lägre produktionskostnader 

samt en ökad livslängd på de befintliga pannorna. 

 

Figur 2 – Projekt Hedenverket Etapp 3. Illustration Tengbom. 

Det första spadtaget togs i slutet av september 2012 och när studien påbörjades, i mars 2013, 

pågick grundläggningsarbetet samt resning av underbyggnad. Underbyggnaden skall enligt 

tidplan vara klar i juli 2013 och därefter skall resning av pannbyggnad samt montage av 

panna, turbin och övrig utrustning påbörjas. Projektet beräknas vara klart och i drift under 

november 2014. (ByggDialog AB, 2012c) 

Projektet är den största investeringen i Karlstad kommuns historia och det är många parter 

inblandade, vilket resulterar i en komplex organisation. När projektet når sin topp vad gäller 

bemanning kommer omkring 250 yrkesarbetare vara inblandade. Det innebär att det 
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kommer ställas stora krav på bland annat samordning. I projektet används 

generalentreprenad med partnering som samarbetsform. (Bjärnek, 2012) 

 

Figur 3 - Leveransgräns för ByggDialog. Illustration Tengbom. 

ByggDialog är huvudentreprenör för grundläggning, turbinbyggnaden med servicedel samt 

betongväggar runt hela byggnaden1. I dessa delar kommer de samordna sina 

partneringentreprenörer. Samtidigt kommer Andritz Oy som levererar pannan vara 

huvudentreprenör för pannbyggnaden. De har dessutom samordningsansvar för sina 

underentreprenörer. I Andritz del ansvarar de själva för alla sina processinstallationer 

ByggDialog har också ansvar för vissa husinstallationer i Andritz Oy’s del.  

Sedan tillkommer leverantörer av turbin, bränslehantering och rökgaskondensering som 

svarar till Andritz Oy. Som sagt är det en komplex organisation med många parter 

inblandade, vilket även återspeglar sig i figur 4 där de olika processerna syns i en tvärsektion. 

                                                        
1 Henrik Skoglund – Projektingenjör, ByggDialog AB, mail den 19 mars 2013 
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Figur 4 - Tvärsektion över de olika processerna i byggnationen. Illustration Tengbom. 

3.2 ByggDialog 

ByggDialog är ett byggföretag som startade januari 2007 med ambitionen att 

arbeta enligt partneringprinciper i alla projekt. ByggDialogs huvudinriktning är att 

vara samarbetspartner under produkt-bestämningsskedet och 

genomförandeskedet. (ByggDialog AB, 2012b) 

ByggDialog tar gärna totalentreprenadansvar och arbetar enbart med kunder som tror på 
partnering som samarbetsform. Företaget har Karlstad som utgångspunkt men har projekt 
runt om i Mellansverige. Dessutom finns planer på att utvidga till Norge. Projekten är av 
varierande form, så som skolor, bostäder, kontors- och handelslokaler och vård- och 
industriprojekt. Företaget har omkring 65 anställda och en omsättning på ca 450 miljoner 
SEK. Målsättningen är att företag ska vara i storleksordningen 600 miljoner SEK2.  

För att stärka samarbetet i byggprocessen använder sig ByggDialog av BIM genom hela 
byggprocessen, vilket avser programskede, projektering, produktion och förvaltning. Viktiga 
moment inom BIM-processen för ByggDialog är visualisering för verksamheten, 
kalkylkoppling, modellsamordning, planering samt bygghandlings- och relationsmodell 
(ByggDialog AB, 2012a). 

3.3 BIM 

BIM eller byggnadsinformationsmodellering introducerades som begrepp i byggbranschen 

under 2001. Det har länge tvistats om vad BIM egentligen innebär. Flera av de stora 

aktörerna på marknaden väljer därför sin egen definition av vad BIM är. Klart är att BIM 

                                                        
2 Jörgen Sundhäll – VD för ByggDialog AB, telefonsamtal den 18 feb 2013 
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minst innefattar en objektbaserad modell av en byggnation och eventuellt delar av dess 

omgivning.  

Den definition som följande rapport bygger på är densamma som beskrivs i BIM Handbook; 

där beskrivs BIM som en aktivitet. BIM innebär arbetssättet för att producera och använda 

modellen och all information som finns knuten till denna. Till skillnad från en CAD-ritning 

består en BIM-modell av objekt, eller byggdelar, som förses med olika egenskaper. Det finns 

också information om hur objekten länkas samman. I dess enklaste form består objektets 

egenskaper endast av geometri, alltså form och storlek. Detta brukar definieras som en 3D-

modell. Objekten kan även förses med icke geometrisk information så som tidsåtgång vid 

produktion (4D) eller produktionskostnad (5D). Information som till exempel 

produktegenskaper, skötselråd eller miljökonsekvensbeskrivning kan även det kopplas till 

objektet. 

Då exempelvis en byggnad projekteras fram med BIM används som ovan nämnts 

fördefinierade objekt. Objekt kan i vissa fall hämtas ur det använda programmets 

objektdatabas. Det kan modifieras och uppdateras med aktuell information. På senare tid har 

det blivit vanligt att tillverkare av byggdelar har modellerat upp objekt för de delar de 

tillhandahåller vilka kan laddas hem från respektive tillverkares hemsida. Då kan rätt objekt 

med rätt data placeras direkt i modellen. En sista möjlighet om objektet inte tidigare 

modellerats upp är att göra det själv med hjälp av lämpligt modelleringsprogram, som till 

exempel SketchUp. En byggdel ritas upp grafiskt i 3D varefter icke geometrisk information 

knyts till objektet. Samtliga objekt som hämtas eller modelleras upp sparas i en 

objektdatabas som kan användas vid framtida projekteringsarbeten. 

Den information som hämtas ur modellen kallas för vyer, det kan exempelvis vara 

planritningar, mängdavtagningar eller kostnadskalkyler. På så vis definieras alla de 

handlingar som normalt sätt upprättas för ett byggprojekt som en del av modellen. Det 

innebär att eftersom all information hämtas ur samma modell kommer all information vara 

entydig. (Eastman et al., 2011) 

3.3.1 BIM hos ByggDialog 

ByggDialogs BIM-samordnare3 förklarar att de delar rapportens definition av BIM; att det 

handlar om att samla all information på en plats. Det arbetet startas redan i programskedet 

och avslutas inte förrän när byggnaden rivs.  

BIM-arbetet utgår från ByggDialogs företagsdokument, Handlingsplan för BIM. Där 

förklaras att i ett BIM-projekt hos ByggDialog arbetar alla projektörer utifrån samma 

grundmodell, en arkitektmodell. All projektering skall ske i modellen och alla ritningar skall 

vara vyer tagna ur denna. Allt eftersom projektering fortskrider kan de olika aktörernas 

modeller sammanfogas till en sammansatt modell, även kallad samgranskningsmodell. Den 

sammansatta modellen används vid 3D-samordning. Vid 3D-samordningsmöten granskar 

projektörerna modellen gemensamt i syfte att undvika kollisioner eller eventuella 

svårigheter. Samgranskningsmodellen ger dessutom en tydlig bild av hur den färdiga 

byggnaden kommer se ut. Det är även viktigt att modellen blir ordentligt genomarbetad 

                                                        
3 Roberth Sundhäll – Projektingenjör och BIM-samordnare, ByggDialog AB, Intervju 11 apr 2013 
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under projekteringen om den skall kunna användas i produktion och för att eventuell 

kalkylkoppling skall fungera. 

 

Figur 5 – ByggDialogs mål för BIM-implementering i olika skeden av byggprocessen. (ByggDialog AB, 2012a) 

När modellen arbetats fram under projekteringsskedet kan den senare användas som 

hjälpmedel i produktionen. Denna modell kallas bygghandlingsmodell och är anpassad för 

användning i produktion. Modellen skall finnas tillgänglig både för arbetsledning och för 

yrkesarbetare ute på arbetsplatsen. 

Här ska vi använda oss av arbetsberedning/planering med hjälp av en 

bygghandlingsmodell. Arbetet skall planeras två veckor framåt i tiden för att 

identifiera och undvika eventuella svårigheter i produktionen. Förmännen ska 

planera arbetet tillsammans med ledande montörer på plats med hjälp av modellen, 

de ska sedan föra informationen vidare till sina yrkesarbetare. (ByggDialog AB, 

2012a) 

Modellen kan således användas vid arbetsberedning och planering. Vid arbetsberedning 

granskas modellen gemensamt. Alternativt görs utskrifter från denna som yrkesarbetarna 

kan ta med sig till arbetsplatsen. Dessutom kan modellen användas vid planering. 

Exempelvis kan mängder hämtas ur modellen vid beställning av material. Den kan användas 

vid tidplaneringsarbete eller för att visualisera kommande arbeten. Visualiseringen är ett 

hjälpmedel vid riskanalysen samt vid bedömningen om en arbetsberedning bör utföras. Till 

sist kan modellen enligt ByggDialog användas vid lagbasmöten och då arbetsledningen 

planerar de kommande veckornas arbetsmoment. (ByggDialog AB, 2012a) 

BIM används inte i arbetsmiljöarbetet i dagsläget, dock anses att det skulle vara användbart. 

Däremot används BIM vid ett fåtal projekt för samordning ute på arbetsplatserna med hjälp 

av en arbetsplatsdator som visar modellen. Det har alltså skett viss utveckling men det finns 

fortfarande utrymme för ytterligare användning. En anledning till att utvecklingen går sakta 

är att det saknas kunskap vilket ger upphov till en ”rädsla” inför den nya tekniken. Just 
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användningen av arbetsplatsdatorn har i flera fall lett till att exempelvis kollisioner eller 

andra byggfel upptäckts tidigare.  

Någonting som de använder och som fungerar bra på flera håll är kalkylkoppling (5D). De 

har använt detta vid flera projekt med gott resultat. Däremot har de inte påbörjat arbetet 

med tidkoppling (4D) än, men ByggDialog avfärdar inte de implementeringar som saknas i 

handlingsplanen. De är dock av den uppfattningen att BIM-utveklingen har störst potential 

då de lär sig hantera vissa delar tillfredställande innan nya vägar och implementeringar 

initieras. Med andra ord är det alltså av intresse att först lära sig utnyttja de delar som 

innefattas av handlingsplanen, som syns ovan i figur 5. 

Ett problem som är återkommande är att det finns en tvekan inför BIM. Målet med BIM-

samordnarens arbete är att öka användningen generellt, att det skall bli en del av vardagen. 

När det gäller programvaror använder de främst Navisworks för att visa modellen. Dessutom 

används I-Link för att koppla ihop Navisworks och MAP. Det påpekas dock att 

programvarorna är utbytbara om det skulle främja deras arbete.3 

3.4 Arbetsmiljö 

Grunden för lagstiftningen angående arbetsmiljö finns i AML, arbetsmiljölagen. Här finns de 

grundläggande krav som ställs mot varje arbetsgivare eller skyddsombud. I AML står bland 

annat följande: 

 

Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i 

övrigt uppnå en god arbetsmiljö. [...] Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med 

hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. [...] 

Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt 

och psykiskt avseende. Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i 

utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete 

som rör hans eget arbete. Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall 

utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar 

som kan medföra ohälsa eller olycksfall. (Riksdagen, 2011) 

 

Regeringen har i sin tur gett arbetsmiljöverket i uppdrag att mer detaljerat reglera hur 

arbetsmiljön skall säkerställas. Detta görs genom att arbetsmiljöverket ger ut allmänna råd 

och föreskrifter om arbetsmiljö. Dessa samlas i arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS. 

Föreskrifterna från arbetsmiljöverket brukar kallas för AFS följt av ett nummer.  

 

Arbetsmiljöverket beskriver hur arbetsmiljöarbetet skall hanteras i AFS 2001:01 Systematiskt 

arbetsmiljöarbete, eller SAM.  

 

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens 

arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt 

att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö 

uppnås. ...Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den 

dagliga verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala 
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förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. ...Arbetsgivaren skall regelbundet 

undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att 

drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.  (Arbetsmiljöverket, 2008) 

 

Förutom lagens krav finns det flera argument för ett väl utvecklat arbetsmiljöarbete.  Det 

finns ett förhållande mellan systematiskt arbetsmiljöarbete och lönsamhet i verksamheten. 

Sjukfrånvaro kostar pengar för företaget både i form av sjuklön och i förlorad inkomst är 

uppenbart. Dock verkar flera företag inte förstå kopplingen mellan sjukfrånvaro och dålig 

arbetsmiljö (Wessleus, 2005).  Siffror från 2011 visar att 25 % av sjukfrånvaron kan förväntas 

vara ett resultat av dålig organisation samt sociala faktorer vilket i hög grad innefattas i 

begreppet arbetsmiljö (Ponton Klevstedt, 2012). 

 

Det finns ytterligare argument som påvisar arbetsmiljöarbetets lönsamhet. De satsningar 

som 2011 var lönsammast för företagen var förebyggande hälsoundersökningar och 

specialinriktad utbildning och träning. I genomsnitt kostade de förebyggande insatserna 

1334€ per anställd och den genomsnittliga avkastningen var 2940€ per anställd och år. 

Ovanstående kan delvis förklaras med att de anställda kände sig nöjda med sin 

arbetssituation då företaget satsat på dem och därmed blivit mer motiverade (Bräunig & 

Kohstall, 2011). 

 

Arbetsmiljö och lönsamhet har således en tydlig koppling och det är främst fysisk och psykisk 

hälsa på arbetsplatsen som leder till ökad lönsamhet. Men det finns naturligtvis ytterligare 

åtminstone, en aspekt till i begreppet. Nämligen säkerhet.  

 

Traditionellt har arbetet med säkerheten förts genom tekniska tillämpningar för att motverka 

olyckor. På senare tid har ett behov av ytterligare olycksförebyggande uppkommit som ett 

svar på att de tekniska tillämpningarna inte längre räcker till. För att utveckla säkerheten 

vidare har främst två begrepp fått ökat intresse och användning, nämligen säkerhetsklimat 

och säkerhetskultur. 

 

Säkerhetsklimatet och säkerhetskulturen går oftast hand i hand men det finns skillnader. 

Säkerhetskulturen definieras som en grupps värderingar och grundläggande normer med 

avseende säkerhet. Medan säkerhetsklimatet avser gruppens gemensamma uppfattning om 

vad som sker omkring en i organisationen. Det vill säga om gruppen upplever organisationen 

slapphänt med säkerhetsarbete sjunker det egna engagemanget och viljan att förbättra 

arbetsmiljön och säkerheten. På samma sätt kan gruppen påverkas positivt via praktiska 

handlingar som ökar säkerheten på arbetsplatsen. Organisationsledningen har alltså störst 

möjlighet att förändra säkerhetsarbetet på en arbetsplats. Ett bättre säkerhetsklimat leder till 

ett förbättrat säkerhetsbeteende samt lägre olycksfrekvens. Och med ett förbättrat 

säkerhetsklimat ökar säkerhetskulturen efter hand. (Törner et al., 2008) 

3.4.1 Arbetsmiljö hos ByggDialog 

Det är tydligt framkommande i flera av de intervjuer som utförts att ByggDialog arbetar 

aktivt och målmedvetet med arbetsmiljön. Gemensamt för alla tillfrågade är att samtliga 

svarar att målet med arbetsmiljöarbetet är att ingen skall bli skadad samt att alla skall känna 
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sig trygga och trivas på arbetsplatsen. En platschef4 förklarar att i arbetsmiljöarbetet hos 

ByggDialog skall bland annat riskanalyser och skyddsronder ingå. Samt att det upprättas en 

arbetsmiljöplan vilket är ett levande dokument som följer projektet från start till slut. Det 

finns även en skyddskommitté på ByggDialog där arbetsmiljön utvärderas.  

Riskanalysen är något som pågår under projektets gång. En första riskanalys genomförs så 

snart systemhandlingarna är klara. De risker som upptäcks i det skedet skall i första hand 

projekteras bort. Senare utförs ytterligare riskanalyser innan bygget startar. Då av varje 

enskild underentreprenör. De risker som hittas här skall åtgärdas med arbetsberedning 

innan produktion. Det är tydligt framkommande att arbetsberedning, riskanalys och 

samordning är begrepp som det läggs tyngd på och är återkommande i olika delar av 

byggprocessen. 

Efter att ett projekt är avslutat skall arbetsmiljöarbetet utvärderas. Det sammanställs och förs 

in i arbetsmiljöplanen och erfarenheterna skall föras vidare till nästa projekt. Arbetsmiljö 

ingår i det dagliga arbetet på varje arbetsplats. De är noga med att till exempel 

skyddsutrustning måste användas och att det är städat på arbetsplatsen. Dessutom är de 

noga med att den personal som utför ett visst arbete skall ha rätt utbildning för detta. 

 

                                                        
4 Börje Arnfeldt – Projektchef och aktiv i arbetsmiljögruppen, ByggDialog AB, Intervju den 11 apr 2013 
 



 Teori 

15 
 

4 Teori 

I teorikapitlet behandlas tidigare forskning samt kompletterande studier kring 

centrala begrepp inom arbetsmiljöarbete, som riskhantering och samordning. 

4.1 Tidigare forskning 

Tidigare empiri skall ingå i en litteraturstudie, det för att försäkra att studien 

har en giltighet och att den inte redan är utförd. Men även för att rapporten 

skall kunna bygga vidare på tidigare slutledningar. I kapitlet behandlas två 

forskningsrapporter som handlar om BIM och arbetsmiljö. 

4.1.1 Säkerhet på bygget med BIM 

I SBUF:s rapport Säkerhet på bygget med BIM utreds behovet av att utveckla arbetet med 

säkerheten på byggarbetsplatserna och hur BIM kan implementeras för att möta detta behov. 

Rapporten sammanfattar initialt i stora drag den tidigare forskningen angående BIM, 

arbetsmiljö och säkerhet. Det finns ett behov av att utveckla arbetet och även att det finns en 

god vilja och många möjligheter att finna nya vägar mot en bättre säkerhet, och därigenom 

en bättre arbetsmiljö.  

Det framkommer att det finns goda möjligheter att använda BIM för att förbättra 

säkerhetsarbetet. Dock är det tydligt att arbetet måste påbörjas tidigt i projektet, gärna innan 

projektering. Det är av stor betydelse att involvera produktionspersonalen redan i 

projekteringen för att tillsammans förutse risker. Då risker upptäcks tidigt finns är 

möjligheterna att förebygga större samt kostnaderna lägre. I rapporten nämns LKAB:s bygge 

av MK3, ett kulsinterverk i Gällivare, som exempel där BIM använts för att förbättra 

säkerheten. Där användes BIM för att förutse risker i produktionen.  

Säkerheten på arbetsplatsen kan även förbättras genom att arbeta in säkerhetsanordningar i 

modellen. Exempelvis kan objekt som skyddsräcken skapas eller hämtas för att sedan 

placeras i modellen, som illustrerat i figur 6. 

 

Figur 6 - BIM-objekt i form av ett skyddsräcke placeras runt ett hisschakt. (Dehlin & Linderoth, 2012) 
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För att få maximalt utbyte av BIM för att förbättra säkerheten krävs att modellen har fyra 

dimensioner, det vill säga att objekten är tidskopplade. Om så är fallet kan tydliga 

simuleringar göras där risker visualiseras. Är objekten tidskopplade kan dessutom de ovan 

nämnda skyddsanordningarna visas i modellen under den tidsperiod då de kommer 

användas. Detta har dock visat sig vara problematiskt då de programvaror som finns på 

marknaden i flera fall saknar funktionen att visa objekt under en viss tid.  

Ytterligare en dimension som tydliggörs är hur färre produktionsfel, som resultat av BIM-

implementation, kan öka säkerheten. I en byggnad som byggs av prefabricerade 

betongelement, minskar BIM risken för felplacerade håltagningar då elementen tillverkas. 

Det i sin tur leder till att färre håltagningar måste göras på plats vilket leder till mindre risk 

för skador och därigenom en säkrare arbetsplats.  

Vidare undersöks hur BIM kan främja det systematiska arbetsmiljöarbetet. I rapporten 

struktureras arbetet i fyra kategorier, nämligen: undersökning, riskbedömning, åtgärder och 

kontroll.  

I undersökningsskedet används BIM främst för visualisering. Alternativa 

konstruktionslösningar eller arbetsplatsutformningar kan “testas” och dess effekter på 

arbetsmiljön kan utvärderas.  

Riskbedömningen däremot kommer i ett senare skede. Då analyseras valda lösningar för att 

mer specifikt beskriva vilka risker som finns och hur stora de är. Med BIM kan riskerna 

identifieras tidigare än innan. Med BIM är det enklare att bedöma sannolikheten för att det 

negativa skall inträffa. Resultatet från riskbedömningen kan adderas som icke geometrisk 

information i aktuella objekt. 

I första hand bör risken projekteras bort eller minimeras. Då detta inte är möjligt bör risken 

hanteras varsamt. BIM kan återigen vara användbart i detta avseende. Arbetsinstruktion är 

också en åtgärd mot en risk. Instruktioner om hur ett objekt skall monteras, vilka 

skyddsanordningar som krävs och vilka risker som finns kan lagras i objektet som icke 

geometrisk information. Dessutom går det som tidigare nämnts även att modellera in 

säkerhetsanordningar som objekt i modellen. 

Vidtagna åtgärder bör kontrolleras löpande. De åtgärder som inte givit ett tillfredsställande 

resultat bör utvärderas och den icke geometriska informationen bör uppdateras. (Dehlin & 

Linderoth, 2012) 

4.1.2 K1 – En ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen 

K1 - En ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen var ett projekt som syftade till att minska 

arbetsskador för yrkes- och tjänstemän som jobbar i produktionen. Projektet utfördes i ett 

samarbete mellan SBUF och Skanska Sverige AB. Målet med projektet var att ta fram en 

säkerhetsritning samt ett förslag på arbetssätt som uppmärksammar alla säkerhetsrisker.  

Bakgrunden till projektet var att arbetsmiljö och säkerhet är ett område som alltid är aktuellt 

i byggbranschen. Det är en av de farligaste arbetsplatserna. Men det går att minska risker 

genom väl utförda byggprocesser, både i projektering och i produktion. Det finns flera 

utvecklingsområden för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten i byggbranschen. Projektet 
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hade fokus på att hitta metoder för att utveckla kommunikationen mellan projektering och 

produktion. 

Den handling projektet resulterade i kallades för K1, den innehåller föreskrifter och 

rekommendationer som kan minska kända risker. Ritningar märks med säkerhets-

/varningssymboler som hänvisar till K1-handlingen. Varningssymbolerna är utformade som 

objekt som förs i en modell, ett exempel på hur det kan se ut illustreras nedan i figur 6. K1 

fungerar tillsammans med både ritningar och modeller. I en BIM-modell används K1:an med 

fördel då riskområden kan länkas till rätt föreskrifter. 

  
Figur 7 - Exempel på visualisering av varningssymbol med tillhörande text i en BIM-modell. (Holm et al., 2013) 

En K1-handling skall tas fram under projekteringen och det är BAS-P:s ansvar att den 

projekteras fram. K1:an används sedan som underlag till arbetsmiljöplanen. I produktionen 

används K1:an som kompletterande underlag vid arbetsberedningar. K1:an är alltså till hjälp 

under de tre faserna: tidigt skede, systemhandlingar och bygghandlingar.  

Det är önskvärt att identifiera och hantera risker så tidigt som möjligt i byggprocessen. Då 

finns större möjlighet till att påverka arbetsmiljöarbetet. Genom att alla parter är inblandade 

i projekteringen, det vill säga arkitekter, konstruktörer, prefabrikationskonstruktörer, el, 

VVS, geo och mark, kan risker uppmärksammas och märkas. Då gynnas säkerhetsklimatet 

genom hela projektetet. Alla projektörers risklistor skall inarbetas i K1:an. De flesta företag 

har egna checklistor vid riskinventering och det är dessa som ska arbetas in. K1:an kommer 

grunda sig på den förutbestämda nivån som är satt på arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet, det 

vill säga att K1:an kommer se olika ut i olika projekt.  

Mycket av det som nämns ovan utförs redan av de flesta företag och det som är skillnaden nu 

är visualiseringen, dokumentationen och uppföljningen. Det specifika projektet måste inse är 

att de extra timmarna som läggs ned på K1-handlingen är viktiga för säkerhetsprojekteringen 
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då det kan göra att en arbetsplatsolycka undviks. De viktigaste slutledningarna från studien 

var att ha engagerad och välutbildade projektörer och produktionsledning, samt att ha väl 

genomförda riskanalyser. (Holm et al., 2013) 

4.2 Riskhantering 

Riskhantering är ett pågående arbete genom hela byggprocessen, två 

betydande aktiviteter inom riskhantering är riskanalys och arbetsberedning. 

4.2.1 Riskanalys 

Riskhantering är en viktig del av planeringsarbetet, till exempel väljs ofta arbetsmetod med 

avseende på hur riskanalysen ser ut. Analysen grundar sig på risker med avseende på tid, 

pengar, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. En metod som innehåller så få osäkra moment som 

möjligt är att föredra. Innan en riskanalys kan utföras måste alla risker identifieras. Detta är 

en väldigt kritisk del av arbetet eftersom att problem och risker som aldrig lyfts upp till ytan 

heller aldrig kan lösas. Det är viktigt att utföra riskanalyser så tidigt som möjligt för att 

förebereda projektet på vad som kan hända. Då finns goda förutsättningar för att kunna vidta 

åtgärder vid eventuella problem. 

För att en riskanalys skall få en stor slagkraftighet bör gruppen som utför den bestå av så 

många individer som möjligt. Individerna kan ha skilda uppfattningar om vad som är 

väsentligt beroende på deras bakgrund. Det ger alltså en bredare uppfattning om problemen 

och större möjlighet att undvika dem. 

Det finns ett utarbetat system för riskanalys av arbetsskador där värden på sannolikhet och 

konsekvens för olika byggnadsarbeten har samlats in från olycksfallsstatistiken. Med en 

sådan utgångspunkt kan aktuella aktiveteter anlyseras så att olämpliga metoder, material, 

hjälpmaterial etcetera kan undvikas. Det leder till att vissa risker kan minskas eller 

elimineras. Det vanligaste sättet att beskriva en risk är produkten av sannolikheten och 

konsekvensen.  

I analysen ingår också hur risken skall hanteras, då finns det olika strategier att använda sig 

av.  En av strategierna har redan nämnts, nämligen att undvika risken genom att eliminera 

dess orsak. Dessutom kan risken och dess konsekvenser accepteras. Det går även att hantera 

risken genom att överföra ansvaret till en tredje person. Ytterligare ett alternativ är att mildra 

risken genom att minska sannolikheten att den inträffar. (Persson, 2012) 

4.2.2  Arbetsberedning 

En arbetsberedning innebär en konkret plan för hur ett visst arbete i detalj bör utföras. 

Planen utformas utifrån de krav som ställs på resultatet. Arbetsberedningen utförs av 

arbetsledningen tillsammans med en eller flera representanter från de som skall utföra 

momentet. Alla aktiviteter på en byggarbetsplats kräver någon sorts planering men långt 

ifrån alla moment föregås av en skriftlig arbetsberedning. Det är en bedömningsfråga ifrån 

arbetsledningens sida om arbetsberedning behöver utföras. Detta är en del av företagets 

riskhantering. Det finns flera fördelar med arbetsberedning. Det kan exempelvis vara högre 
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kvalitet, minskad risk för skador samt minskad risk för störningar och förseningar. Dessutom 

kan en arbetsberedning bidra med viktig erfarenhetsåterföring. Aktiviteter som ofta föregås 

med arbetsberedning är: 

- Kritiska aktiviteter. 

- Aktiviteter som bör kvalitetssäkras. 

- Aktiviteter med stor inkörning. 

- Aktiviteter med många inblandade. 

- Aktiviteter som utförs med nya metoder eller nya material eller dylikt. 

- Aktiviteter som medför tekniska och arbetsmiljörisker.  

En arbetsberedning skall som tidigare nämnt innehålla en detaljerad plan för hur ett arbete 

skall utföras. Det är arbetsledningen på arbetsplatsen som skall se till att all information om 

en aktivitet finns tillgänglig då arbetsberedningen skall utföras. Information som kan tänkas 

behövas är: 

- Ritningar och beskrivningar 

- Kvalitetskrav 

- Branschregler 

- Tidplan 

- Leveransplan 

- Riskanalys 

- KMA-plan 

- APD-plan 

Det är dessutom en fördel om arbetsledningen i förväg har tittat på den aktuella platsen och 

skapat sig en uppfattning om förutsättningarna.  

När arbetsberedningen väl skall utföras samlas de inblandade för att tillsammans planera 

aktiviteten. Vilka som medverkar varierar men ofta är det projektingenjör, arbetsledare, 

lagbas och eventuellt yrkesarbetare. Första steget är att de inblandade skapar sig en 

uppfattning om arbetet som skall utföras. När arbetsberedningen utförs är det av stor vikt att 

utnyttja tidigare erfarenheter från de inblandade tillsammans med all information som finns 

tillgänglig angående aktiviteten. Syftet med arbetsberedningen är alltid att skapa en plan för 

att utföra aktiviteten så smidigt, snabbt och säkert som möjligt till den lägsta möjliga 

kostnaden. Det är viktigt att beakta alla aspekter av aktiviteten. Ju noggrannare planering 

desto mindre blir risken att något oväntat händer som kan störa utförandet. 

Det vanligaste är att arbetsberedningen resulterar att en förtryckt blankett fylls i. Antingen 

har företaget tagit fram sin egen blankett eller så används en standardiserad blankett från 

exempelvis ByggAi eller SBUF. Arbetsberedningen bör åtminstone innehålla följande delar: 

 Startvillkor 

Här beskrivs vad som krävs för att aktiviteten skall kunna starta. Finns det krav på 

föregående aktiviteter bör det noteras. Alla parter som är inblandade i momentet noteras här. 
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 Riskanalys 

Resultaten från riskanalysen noteras här. Har ingen riskanalys utförts tidigare bör det göras 

nu. Här listas de risker, både tekniska och de angående arbetsmiljö, som kan kopplas till 

aktiviteten. Det bör också finnas information om hur de riskerna skall hanteras. Se även 

kapitel angående riskanalys. 

 Metod och materialhantering 

Här beskrivs aktiviteten i detalj. Innehåller aktiviteten flera moment eller berörs flera 

yrkesgrupper kan informationen struktureras så att varje person enkelt kan tillgodogöra sig 

det som är intressant för denne. Här beskrivs även hur det material som används skall 

hanteras. 

 Personal 

Här listas de inblandade yrkesarbetarna samt eventuell övrig personal. Listan behöver inte 

vara personlig utan kan innehålla befattningar eller yrkesroller. Krävs särskild behörighet 

eller utbildning beskrivs det här. 

 Material och hjälpmaterial 

Här listas det material som behövs för aktiviteten. Det bör specificeras vilka mängder det 

gäller, när och hur de skall levereras till platsen samt hur de skall förvaras. Även 

hjälpmaterial som behövs bör specificeras. Det kan vara exempelvis formmaterial för 

betonggjutning eller byggställningar. 

 Hjälpmedel 

Här listas de hjälpmedel som behövs för att utföra aktiviteten. Maskiner, verktyg, el, vatten, 

värme samt belysning är exempel på hjälpmedel som kan tänkas vara nödvändiga. 

 Kontrollpunkter 

Här beskrivs de krav som finns på resultatet av aktiviteten samt hur kontroll av resultatet ska 

ske. Arbetet med kontroller av resultaten beskrivs i projektets kontrollplan.  

 Restprodukter 

Här förklaras hur restprodukter och spill hanteras. Hur olika material sorteras och var de kan 

lämnas beskrivs här. 

 Samordning 

Här beskrivs hur aktiviteten berör övriga aktiviteter som pågår samtidigt. Det bör beskrivas 

hur dessa aktiviteter är länkade till varandra samt vilka yrkesgrupper som är inblandade. Se 

även kapitel angående samordning. 
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 Överlämnande 

Här beskrivs vilka krav det finns på arbetsplatsen vid överlämnande. Skall resultatet av 

aktiviteten skyddas eller täckas beskrivs hur.  

 Uppföljning 

När aktiviteten utförts bör resultatet av arbetsberedningen analyseras och noteras här. 

Beskriv vad som fungerat bra och vad som kan ändras alternativt läggas till. Vid 

återkommande aktiviteter bör uppföljning ske regelbundet, till exempel veckovis. (Persson, 

2012) 

4.3 Samordning 

Tidplanen är det huvudsakliga medel som projektets deltagare kommunicerar med för att 

samordna ett projekt. Alla inblandade måste veta vad projektets mål är för att kunna dra åt 

samma håll, och då är tidplanen en viktig del av arbetet. Tidplanerna kan innefatta projektets 

alla aktiviteter, en viss typ av arbetes aktiveteter eller en viss periods aktiviteter. På så vis 

underlättar arbetet med tidplaner för samordning av främst produktionsarbetet. Planeringen 

av en viss periods aktiviteter kallas rullande planering och den är så detaljerad att det står 

vilka personer som ska arbeta med en viss aktivitet. Tidplanerna i den rullande planeringen 

upprättas vanligen i intervall om två-, tre- eller fyraveckorsperioder. För att en 

produktionsprocess skall gå smidigt går det inte att enbart använda sig av de detaljerade 

tidplanerna, det bör även finnas en övergripande planering som dels är över hela projektets 

tid men även planer över tre till fyra månader. Detta för att dels underlätta planeringen av 

moment som tar längre tid att utföra men även för att bättre kunna stämma av och styra 

projektet i sin helhet. 

Tidplanerna är ett medel för korta ned byggtider samt att förbättra arbetsmiljön genom att 

alla vet vad de ska göra samt vad som komma skall. Är samtidigt organisationen väl 

fungerande ökar prestationsnivån ytterligare. En god organisation karakteriseras genom 

kommunikation och ledarskap. Med kommunikation menas att tydligt fördela information 

till projektets alla inblandade. På så sätt har alla möjlighet att påverka sin situation vilket 

leder till förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel. Ledarskapet kännetecknas av att platschef 

tillsammans med arbetsledare samordnar olika yrkesgrupper för att nå fram till 

gemensamma mål. 

En viktig del av tidplaneringen och organiseringen är samordningsmöten. På dessa möten 

planeras arbetet i bestämda intervall, som tidigare nämnts. För att planeringen skall få bästa 

möjliga effekt bör alla som skall utföra arbetet närvara på samordningsmötet. Exempelvis 

arbetslaget, lagbas, montörer, maskinförare etcetera. Mötena bör hållas varannan vecka så 

att avstämning och styrning kan ske regelbundet. (Persson, 2012) 
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5 Intervjustudie 

Intervjustudiekapitlet avser att ge läsaren inblick i resultatet och analysen av 

intervjuerna. Intervjuerna är av riktat öppen till halvstrukturerad typ för att 

respondenten skall ge sin egen syn på ett fenomen eller en företeelse.  

Respondenterna har valts för att få en helhetsbild av hela processen i bygget av 

Hedenverket Etapp 3. De förslagsorienterade intervjuerna hölls med konsulter 

vana vid att arbeta i BIM-projekt, i syfte att få en inblick i hur det praktiskt 

skulle kunna gå till att integrera arbetsmiljöarbetet i BIM.  

5.1 Intervjuresultat 

Intervjuresultatet är en sammanfattning av de projektorienterade och 

förslagsorienterade intervjuerna. Där det insamlade materialet i de 

projektorienterade intervjuerna har omarbetats till en text som är tematiskt 

ordnad och speglar arbetsflödet i Hedenverket Etapp 3. Kapitlet om de 

förslagsorienterade intervjuerna återspeglar resultatet av intervjuer kring 

problem som påträffats under studien.  

Intervjuerna återfinns även i sin helhet som bilagor till rapporten. 

5.1.1 Projektorienterade intervjuer 

Produktbestämningsskedet 

En platschef1 och tillika skyddskommittémedlem hos ByggDialog förklarar att 

arbetsmiljöarbetet påbörjas redan i produktbestämningsskedet då en riskbedömning utförs 

utifrån tidiga systemhandlingar. Riskbedömningen innefattar inte främst risker kring 

produktionen och brukandet av byggnaden utan handlar snarare om projektet i sin helhet. I 

detta skede påbörjar BAS-P även arbetet med arbetsmiljöplanen. 

Projektering 

När projekteringsfasen tar vid på Hedenverket Etapp 3 utgår projektörerna från checklistor 

och egen erfarenhet i syfte att projektera bort risker där det är möjligt. Det är ett samarbete 

där BAS-P arbetar ihop med ansvariga projektörer för att gemensamt minimera antalet 

risker. Med hjälp av 2D-ritningar eller vyer tagna ur modellen gås arbetet igenom 

tillsammans med projektören. I det aktuella projektet sker arbetet med riskanalyser 

kontinuerligt eftersom projektering och produktion pågår samtidigt. Normalt sker ytterligare 

en riskanalys när projekteringen är klar. Den sistnämnda riskanalysen utförs av bland annat 

BAS-P, BAS-U och projektledning. De arbetar efter en analysmodell där riskerna bedöms 

efter sannolikhet och konsekvens. Dessutom utför även de inblandade underentreprenörerna 

en egen riskanalys där de värderar riskerna i det arbete de kommer ansvara för. 

                                                        
1 Börje Arnfeldt – Platschef och aktiv i skyddskommittén, ByggDialog AB, Intervju den 11 apr 2013 
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BAS-P2  förklarar att det finns en svårighet i att upptäcka och förutse alla risker. De risker 

som inte identifieras kan heller inte elimineras eller minskas. Resultatet från riskanalysen 

förs in i arbetsmiljöplanen. När projekteringen sker under tidspress, på grund av att bygget 

redan är igång, medför det en tidsplan som det hela tiden blir slagningar i. Tidspressen 

försvårar även arbetet med att identifiera risker. När projekteringen är klar lämnas 

arbetsmiljöplanen vidare till BAS-U som därmed tar över ansvaret.  I det här projektet har 

det inte inneburit att BAS-P avsagt sig allt arbete i och med detta. Eftersom att projektering 

och produktion pågår samtidigt arbetar BAS-P och BAS-U tillsammans med 

arbetsmiljöarbetet. Ytterligare ett problem med att projektering och produktion fortlöper 

samtidigt är att handlingar ofta inte kommer fram i tid. 

Produktion – arbetsberedning 

Projekteringen resulterar i bygghandlingar som lämnas till produktionsansvariga hos 

ByggDialog. Innan ett moment påbörjas skall arbetsberedning utföras för de moment som 

bedömts riskfyllda. Vid Hedenverket är det arbetsledaren som ansvarar för 

arbetsberedningarna. Arbetsberedning utförs för de moment där risker finns och även vid 

moment med många inblandade. Dessutom används arbetsberedningen här som en typ av 

arbetsplatsintroduktion. När en person kommer till arbetsplatsen för första gången får denne 

fylla i en arbetsberedning för de moment som denne är där för att utföra. Det är för att göra 

personen uppmärksam på att risker förekommer samt för att denne skall fundera över vilka 

risker momentet kan medföra för övriga inblandade.  

Arbetsledaren3 berättar att det ibland brister när arbetsberedningen skall kommuniceras ut 

till de inblandade, den sätts i stället in i en pärm. Den kan även brista i uppföljningen av 

arbetsberedningarna, att den nyligen gjorda arbetsberedningen inte utvärderas för att sedan 

kunna utvecklas vidare. BIM används heller inte vid arbetsberedning. Förmannen4 tror dock 

att det kommer användas mer i framtiden och ser fördelarna med att kunna visualisera 

modellen för att förutse risker.  

Produktion - skyddsronder 

Förutom arbetsberedning ingår även skyddsronder i det systematiska arbetsmiljöarbetet på 

Hedenverket Etapp 3. Skyddsronder utförs varje vecka på torsdag eftermiddag. I det skedet 

som bygget befann sig i då intervjun utfördes berättar arbetsplastchefen och tillika BAS-U5 

att de för tillfället utgår från en variant som ofta används vid mindre byggen. Det innebär att 

BAS-U tillsammans med arbetsledaren, en representant från beställaren samt skyddsombud 

från inblandade yrkesgrupper går på arbetsplatsen i syfte att uppmärksamma eventuella 

brister och risker. De brister/risker som hittas noteras i ett protokoll för att senare åtgärdas. 

Här förklarar arbetsplatschefen att dokumentationen är en viktig bit som dessutom är svår 

att hålla ordning på. Om det skulle hända en olycka på arbetsplatsen är det dokumentationen 

som ligger till grund för Arbetsmiljöverkets och eventuellt även Polisens undersökningar.  

                                                        
2 Johan Ahlström – BAS-P vid Hedenverket Etapp 3, WSP AB, Intervju den 12 apr 2013 
3 Bengt-Göran Pettersson – Arbetsledare vid Hedenverket Etapp 3, ByggDialog AB, Intervju den 18 apr 
2013 
4 Morgan Berglund – Förman vid Hedenverket Etapp 3, ByggDialog AB, Intervju den 26 apr 2013 
5 Bjarne Andersson – Arbetsplatschef och BAS-U vid Hedenverket Etapp 3, Prepart Management AB, 
Intervju den 18 apr 2013 
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När byggnationen går in i sin nästa fas, då flera entreprenörer påbörjar sina arbeten kommer 

modellen för skyddsrondsarbetet skifta till typen för det större bygget. Då kommer varje 

underentreprenör utföra sin egen skyddsrond. Den skickas därefter till arbetsplatschefen 

som sammanställer dem och därefter utför vad som kallas för en sittande skyddsrond. Det 

utförs även riktade skyddsronder då det tittas närmare på exempelvis byggställningar, räcken 

eller maskiner. 

Produktion – planering & samordning 

Vid grundläggningen har det bara funnits ett fåtal yrkesarbetare på plats och de arbetar med 

moment som de är vana vid samt att de känner varandra väl. Bygget har ännu inte kommit 

till det läget att exempelvis komplicerade arbetsmoment eller ett stort antal inblandade 

yrkesarbetare inneburit några större risker. ByggDialogs platschef vid Hedenverket6 betonar 

dock svårigheterna med att samordna arbetet då flera underentreprenörer arbetar samtidigt. 

Var och en är vana att jobba på sitt sätt. Dessutom poängteras även här att tidspress har 

negativ inverkan på arbetsmiljön. Förmannen påpekar också tidspress som en negativ 

inverkan på säkerheten, men poängterar ändå att det är bättre nu än för till exempel tio år 

sedan. Tidspress är även något som är vanligt för prefabrikationsmontörer enligt platschefen. 

Då de ofta arbetar på ackord och fokuserar till störst del på enbart sitt eget arbete. Vilket ofta 

leder till bristande säkerhet.  

Ansvaret för byggets 14-dagarsplanering ligger på arbetsledaren. Det innebär att det är 

dennes uppgift att driva bygget framåt och att vara en länk mellan ledningen och 

yrkesarbetarna. Samordning och planering sker kontinuerligt och informationen förmedlas 

ut vid de lagbasmöten som hålls varje torsdag förmiddag. Där får lagbasarna information om 

vad som händer nästkommande vecka. I dagsläget används inte BIM vid lagbasmöten även 

om det kan vara till stor hjälp. Ett problem som ofta uppstår vid lagbasmöten är att ansvaret 

hamnar på lagbasarna att kommunicera informationen vidare. Vilket leder till att 

informationen inte alltid når till alla inblandade. Ett problem som kan liknas med 

kommunikationen vid arbetsberedningar.  

Lagbasmötena är också ett forum för att diskutera arbetsmiljöfrågor. Arbetsledaren har här 

möjlighet att påvisa vilka risker som finns i de kommande arbetena. Här diskuteras även hur 

arbetet föregående vecka har fungerat. Har det skett några olyckor eller tillbud ska det 

diskuteras här. Arbetsledaren förklarar dock att det finns en viss motvilja att rapportera 

tillbud. Det kan bero på att de berörda inte inser nödvändigheten och därför kan känna sig 

”dumma” vid rapportering av tillbud utan allvarligare påföljd. Arbetsledaren förklarar även 

att du som arbetsledare gärna vill ha full koll på allt som händer på arbetsplatsen, men att på 

ett projekt i den här storleken är det nästan en omöjlig uppgift. 

Något som i princip samtliga tillfrågade nämner är de kommande svårigheterna vad gäller 

samordning. Det kommer vara över 250 yrkesarbetare på plats samtidigt. I flera fall kommer 

de att arbeta ovanför varandra i och med att byggnaden består av flertalet våningar och 

nivåer med många schakt. Det innebär inte bara stora risker för fall utan även risken att 

någon högt upp tappar något som faller ner på någon nedanför. Detta är något som både 

arbetsledaren och arbetsplatschefen uppmärksammar. Här nämns även risker med 

språkbarriärer som kan leda till brister i kommunikation mellan de olika parterna. 

Arbetsplatschefen menar att det är kritiskt att få all nödvändig arbetsmiljöinformation ända 

                                                        
6 Björn Syversson – Platschef vid Hedenverket Etapp 3, ByggDialog AB, Intervju den 17 apr 2013 
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till den sista yrkesarbetaren, samt att få denne att förstå vikten av informationen. 

Projektledningen tillsammans med beställaren har bestämt att alla dokument skall finnas 

tillgängliga på svenska och engelska. 

Tidigare erfarenheter pekar på att när det sker en olycka handlar det ofta om handhavandefel 

på individnivå. Det är av stor vikt att alla inblandade måste vara medvetna om riskerna. Det 

är arbetsplatschefens jobb att samordna säkerhetsarbetet. Sköter sig inte en viss entreprenör 

kan arbetsplatschefen ge direkta anvisningar till den som ansvarig i den entreprenaden. 

Slutligen förklarar arbetsplatschefen att BIM-modellen är ett bra verktyg för visualisering, för 

att förutse risker i produktionen. Det kan handla om till exempel svåra lyft eller trånga 

passager. 

5.1.2 Förslagsorienterade intervjuer 

Projektets modellsamordnare stöttar projektörerna i deras arbete på Hedenverket Etapp 3. 

Det kan handla om att samordna med littera och ritningsnummer och liknande. Det är 

dessutom de som håller i de månatliga samordningsmötena.  

Det viktigaste vid arbete med BIM är enligt projektets modellsamordnade7 att det ska vara 

tydligt vad som försöks uppnå. Det handlar om organisation, kommunikationsvägar och 

lösningar. Det är viktigt att inte låta tekniken ta över. Flera av frågorna i intervjun handlar 

om att det skulle gå att markera risker i modellen och koppla dessa till relaterande dokument. 

Det mesta av frågorna är möjliga att genomföra, det handlar bara om mjukvara. Det är dock 

oftast inte ett isolerat objekt som innebär en risk utan att det snarare är arbetsprocessen som 

ofta innebär risker. Det är entreprenörerna som har bäst koll på dessa risker. Om 

entreprenörerna skulle vilja lägga till information i modellen vid deras riskanalyser kan det 

leda till konflikter inom ansvarsområden och gränsdragningar. Modellsamordnaren påpekar 

att det är något som bör undvikas. All information måste inte alltid samlas i en enda modell, 

det kan vara praktiskt att använda olika modeller för olika ändamål. Modellerna länkas sedan 

till varandra. 

Vidare förklarar modellsamordnaren att det är viktigt att dokumenthanteringen fungerar i 

grund och botten innan dokument kopplas till modellen. Dessutom är det viktigt att höja 

värdet på informationen. Det spelar ingen roll om den är tillgänglig på ett enkelt sätt om den 

allmänna inställningen är att det inte är intressant.  

När det är ordning på dokumentationen och värdefull information tagits fram finns det flera 

hjälpmedel för att förmedla information. Det finns flera applikationer för Ipad och telefoner 

som tagits fram just för det syftet. Exempelvis programvaran PlanGrid som är en applikation 

till Ipad. I den bearbetas en separat modell, även om det handlar om 2D är det fortfarande 

vyer från BIM-modellen. I programvaran går det sedan att länka information som foton eller 

text till platser som markeras på ritningen. Det är dessutom möjligt att skicka informationen 

till den det berör. Denna typ av mjukvara använder sig av en så kallad molntjänst och det är 

ett utmärkt verktyg vid till exempel dokumentering av skyddsronder. Det är dock viktigt att 

tillgodose de krav som finns när det gäller insamlad data samt att det skapats tydliga 

informationsvägar och ansvarfördelningar så rätt data når rätt person. 

                                                        
7 Carl Bylund – Modellsamordnare vid Hedenverket Etapp 3, Plan B AB, Intervju den 2 maj 2013 
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När det gäller samordningen av projektet i dess senare skede är det till stor del är en fråga om 

projektstyrning. BIM löser inte problemet utan fungerar endast som ett verktyg. Det kan till 

exempel användas för att i förväg förbereda ankommande arbetare för hur arbetsplatsen ser 

ut och hur de skall bära sig åt vid ankomst. Det är en enkel sak men det kan spara mycket tid. 

Det kan till exempel handla om att skicka 3D-vyer av arbetsplatsen i kombination med text 

till ankommande personals mobiltelefoner. Det kan även vara till stor hjälp att visualisera 

kommande kritiska platser och moment för de som arbetar på bygget. 

Vidare intervjuades även projektets kontrollansvarig. Att vara kontrollansvarig innebär i 

grund och botten att bevaka att byggherren håller sig till myndigheternas krav.  Enligt 

kontrollansvarig8 handlar BIM till stor del om att jobba i en gemensam databas. Det finns 

flertalet varianter av dessa men att det i stort sett fungerar på samma vis. Det handlar om att 

samla information på ett ställe och att göra den tillgänglig för alla inblandade. Projektörerna 

hämtar sina modeller där och laddar senare upp färdiga bygghandlingar som entreprenören 

sedan plockar ut. Här finns även förfrågningsunderlaget med administrativa föreskrifter och 

så vidare. Kontrollansvarige förklarar här att det inte borde vara något problem med 

dokumenthanteringen i projektet eftersom allt finns där.  

Det finns flertalet applikationer som kan underlätta dokumentering och liknande i 

byggprojekt. Ovan nämnda PlanGrid är en utav dem, men att det finns andra program med 

samma funktioner. Här nämns Bluebeam som exempel, som anses vara bättre lämpad än 

PlanGrid. Dessutom finns en applikation som heter ArchiReport som är anpassad just för 

skyddsronder. Dock tycks den vara svårhanterlig. 

5.2 Analys av intervjustudier 

Efter att ha utfört intervjuer och arbetsplatsbesök samt studerat företagsdokument är det 

tydligt framkommande att ByggDialog lägger stort fokus vid arbetsmiljöarbetet. Det är ett 

systematiskt arbete som pågår genom hela byggprocessen. Dessutom påvisar studien att det 

finns mål för hur BIM skall integreras i arbetet. Dock hittas vissa brister i arbetsmiljöarbetet. 

Sammanfattningsvis kan det uttryckas som att varje enskilt moment fungerar väl men att 

dokumentationen och kommunikationen i vissa fall leder till att värdefull information kan 

tappas bort i hanteringen. Informationshantering som är en av styrkorna i BIM borde i det 

här fallet kunna utnyttjas i större utsträckning.  

BIM används till viss del i produktionen, då främst för visualisering, men dess potential 

utnyttjas inte till fullo. De mål som ByggDialog har för användning av BIM uppnås inte i flera 

fall. Till exempel nämns i målen att BIM skall användas som stöd vid arbetsberedning. Något 

som åtminstone i nuläget inte stämmer med verkligheten vid Hedenverket.  

Undersökningen visar som ovan nämnt även på svårigheter med dokumenthantering samt 

vikten av att detta fungerar. Problemet tycks inte vara att dokumenten inte finns tillgängliga 

utan snarare att de är svåråtkomliga till följd av brist i struktur och organisering. En tydligare 

struktur samt eventuellt i vissa fall koppling till modellen bör resultera i att informationen 

blir mer lättillgänglig. Mängden insamlad data kring arbetsmiljö ifrån exempelvis 

riskanalyser, skyddsronder och tillbudsrapportering borde dessutom öka om 

                                                        
8 Andrew Gent – Kontrollansvarig vid Hedenverket Etapp 3, WSP AB, Intervju den 3 maj 2013 
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dokumenteringen förenklas. Något som framkommer är bristen på tydliga informationsvägar 

samt den nödvändiga ansvarsfördelningen.  

Ytterligare en slutsats som kan dras av ovanstående resultat är att riskanalys upplevs vara ett 

svårt moment. Flera respondenter uttrycker att det är svårt att i förhand förutse potentiella 

risker. Framkomande är att de risker som förekommer vid produktionen kan delas upp i två 

kategorier. Dels de risker som uppkommer på grund av byggnadens utformning, exempelvis 

fall från hög höjd. Det är risker som kan upptäckas i tidiga skeden genom att studera 

utformningen. Den andra kategorin, processrisker, är risker som uppkommer till följd av 

arbetsprocessen och i förlängningen i hur arbetet samordnas. Det kan till exempel handla om 

att arbete utförs av flera yrkesgrupper samtidigt på en liten yta, kanske i kombination med 

utnyttjande av maskiner som innebär risker för omgivningen. Typiskt för den kategorin av 

risker är att de beror på tidplanen och byggmetoden.  

Framkommande är att det sker en tidig riskanalys innan produktionen startar. Där sker en 

generell riskbedömning och beslut tas om eventuella åtgärder i form av exempelvis ändrade 

byggmetoder. Dessutom utförs arbetsberedning för de moment som bedömts riskfyllda. 

Däremot när det gäller processrisker sker ingen riskanalys i förväg utan den utförs i samband 

med arbetsberedningen. Till viss del samordnas arbetet för att undvika risker intuitivt med 

hjälp av planerarens erfarenhet. Dock finns det brister i arbetsstrukturen när det gäller 

processriskerna.  

Som förtydligande beskriver figur 8 de brister som framkommit i studien. Vissa av riskerna 

följer med genom hela byggprocessen medan vissa av riskerna endast förekommer under 

endast ett skede. Det framkommer även under vilka arbetsmoment som riskerna 

uppkommer. 
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Figur 8 - Flödesschema över arbetsmiljöarbetet vid Hedenverket Etapp 3, strukturerat efter byggskede med 
tillhörande arbetsmoment och brister. 

Intervjuresultatet påvisar att arbetsmiljöarbetet är ett aktuellt och bearbetat ämne, dock är 

det tydligt att projektets storlek och antalet inblandade innebär svårigheter både för 

kommunikation och dokumenthantering. Att utnyttja fördelarna med att arbeta i ett BIM-

projekt skulle kunna effektivisera arbetet i projektet såväl som stärka arbetsmiljöarbetet.  

Slutligen bör det påpekas att för att ytterligare implementering skall kunna ske krävs att 

arbetet struktureras och att någon ansvarig person hos ByggDialog utses i syfte att driva 

utvecklingen. Då BIM är ett nytt verktyg för många inblandade kan steget till ytterligare 

användning uppfattas som krävande. Att byta arbetsmetod från något som kan vara inarbetat 

sedan många år tillbaka till att börja använda BIM kommer innebära en viss inkörningstid. 

Det krävs då att detta ges tillräcklig tid och att berörd personal ges det stöd som de behöver 

för att nå de utsatta målen. Dock bör fördelarna med att ytterligare använda BIM som 

arbetssätt ge lönande resultat i slutändan.  
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6 Förslag 

Förslagskapitlet är studiens svar på det utsatta målet och är uppdelat i 

kortsiktiga och långsiktiga förslag.  

6.1 Kortsiktiga förslag 

De kortsiktiga förslagen går att implementera direkt i det aktuella projektet, 

utan allt för stora arbetsinsatser. De har strukturerats enligt tre delar: 

Problemet, Lösningen och Vägen dit. 

6.1.1 Riskanalys 

Problemet 

I dagsläget sker en inledande riskbedömning innan produktionen startar. Då används en 

förtryckt checklista. De punkter som markeras med risk undersöks vidare för att om möjligt 

elimineras med hjälp exempelvis förändrade byggmetoder eller övriga säkerhetsåtgärder. 

Dock identifieras processrisker först i samband med arbetsberedning. I det skedet kan det 

vara för sent att eliminera eventuella risker då tidplanen kan vara fastställd och svår att 

påverka. Dessutom sker riskbedömningarna i de flesta fall utan användning av modellen. 

Lösningen 

Att göra en riskanalys i projektets början efter det att huvudtidplanen fastställts kan bidra till 

att processrisker tidplanen upptäcks i ett tidigare skede. Det skulle vara fördelaktigt att utgå 

från tidplanen tillsammans med modellen (alternativt en tidkopplad modell) för att förutse 

de risker som tidplanen bidrar till. De risker som upptäcks kan då eventuellt elimineras 

genom förändringar i tidplanen. De risker som inte elimineras kan förslagsvis sorteras 

veckovis (och eventuellt markeras i modellen). När arbetsberedning senare utförs kan de 

veckovis sorterade riskerna användas som stöd vid planering av arbetet. Ytterligare en fördel 

med en “tidkopplad” riskanalys är att den skulle kunna fungera som underlag för den 

visualiseringsmodell som nämns i förslag nedan, angående visualisering av produktionen. I 

projektet Hedenverket Etapp 3 har som bekant redan produktionen startat. Dock kan ett test 

av förlaget utföras exempelvis vid utförandet av nästa tremånaderstidplan.  

Vägen dit 

Att utföra en riskanalys enligt ovan kan vara ett tidskrävande moment. Det innebär att en 

lämplig nivå på arbetet bör bestämmas i förväg. Arbetet kan till en början fokuseras på de 

mest kritiska momenten för att evaluera åtgärdens inverkan på arbetsmiljöarbetet. Om 

önskvärd effekt uppnås kan tiden för arbetet utökas och därmed även antalet behandlade 

risker ökas. Det som krävs för att kunna utföra förslaget är att personalen som medverkar i 

utförandet har tillräcklig kunskap för att kunna navigera sig i modellen. Det kan vara 

fördelaktigt om en modell med anpassad detaljnivå tas fram för arbetet. Dessutom kan vyer 

sparas över kritiska “platser” för att senare användas vid exempelvis arbetesberedning eller 

lagbasmöten. 
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6.1.2 Arbetsberedning 

Problemet 

Arbetsberedning används ibland som arbetsplatsintroduktion och ibland som åtgärd mot 

risker från föreliggande riskbedömning. Det uppfattas som otydligt vilken funktion en 

arbetsberedning skall fullgöra. Dessutom finns brister i hur arbetsberedningen 

kommunicerades vidare till inblandade yrkesarbetare. 

Lösningen 

Till att börja med bör det klargöras vad syftet är med en arbetsberedning. I teorikapitlet ovan 

beskrivs momentet arbetsberedning närmare. Ett förslag är att en checklista utformas för att 

lättare avgöra om en arbetsberedning bör utföras. Checklistan kan fungera som stöd vid 

tvåveckorsplaneringen där beslut lättare kan fattas om huruvida arbetsberedning bör utföras 

för något av de kommande veckornas moment. När det väl beslutats om att arbetsberedning 

skall utföras bör rätt underlag samlas in i förväg. Det handlar om bland annat ritningar, 

tidplaner och riskanalyser. Här bör absolut modellen utnyttjas. Det är en stor fördel vid 

arbetsberedning att kunna visualisera det färdiga resultatet. Det har positiv effekt dels på 

effektiviteten men även på säkerheten och arbetsmiljön. När arbetsberedning utförs är det av 

stor vikt att rätt personal involveras. Beroende på antalet inblandade samlas antingen alla 

involverade alternativt representanter för respektive yrkesgrupp. Då arbetsberedning utförts 

är det av största vikt att samtliga berörda yrkesarbetare får del av resultatet. Det gäller även 

de som är indirekt inblandade och som eventuellt bara befinner sig i närheten av aktiviteten. 

Vägen dit 

Som det fungerar i dagsläget är det arbetsledaren som ansvarar för arbetsberedningen och 

det bör vara så även i fortsättningen. Som nämnt ovan kan eventuellt en checklista utformas 

för att lättare avgöra om arbetsberedning bör utföras. Förslag på vilka aktiviteter som 

behöver en arbetsberedning ses i figur 9.  

 

Figur 9 - Förslag på checklista för när en arbetsberedning bör utföras. 

När arbetsledaren beslutat om att arbetsberedning skall utföras bör denna också ansvara för 

att rätt underlag samlas in samt att tid planeras för utförandet med övriga inblandade. Det 

som krävs av arbetsledaren är att denne har god insikt i projektdatabasen för att kunna samla 

relevant underlag samt att denne har god vana av att navigera i modellen. Förutom de 

punkter som nämns i teorikapitlet ovan bör även arbetsberedningen kompletteras med vyer 

från modellen över det aktuella arbetsområdet. Efter utförd arbetsberedning skall resultatet 

kommuniceras vidare. Det viktigaste här är absolut att den når samtliga inblandade. 
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Förslagsvis kan applikationen PlanGrid användas för att förmedla resultatet. Alternativt kan 

en papperskopia fungera lika väl. Hur informationen sprids bör anpassas efter individen. 

6.1.3 Lagbasmöten 

Problemet 

Så som lagbasmöten utförs idag förloras fördelarna med arbetssättet BIM. En av fördelarna 

som mists är visualisering av byggarbetsplatsen. Genom visualisering ges en klar bild av hur 

arbetsmiljön i kommande moment kan komma att se ut. Det är lättare att förstå en modell av 

byggnationen än en ritning eftersom att det är enklare att se exempelvis trånga passager, 

höjder och liknande utmaningar. Alltså sådant som ej går att presentera på samma sätt i 2D-

ritningar. 

Lösningen 

Kortsiktigt sett är den enda lösningen att börja presentera kommande samt nästkommande 

veckas arbete genom att relatera sig till modellen. Generellt för ByggDialog bör användandet 

utökas enligt intervjustudien. När arbetsstyrkan på Hedenverket Etapp 3 kulminerar efter 

semestern är det bra att visualisera byggnationen för projektets alla entreprenörer. På så vis 

får varje enskild entreprenör en helhetsbild av bygget och därmed även en ökad förståelse av 

bygget. Detta är vanligt bland underentreprenörer enligt intervjustudien, då de ofta är 

pressade att utföra sin del av bygget under en viss tidsperiod. 

Vägen dit 

För att ByggDialog generellt skall utöka användandet av BIM vid planerings-, samordnings- 

och arbetsmiljöarbetet behöver stöd ges till arbetsledare och platschef. Något som framgått 

tydligt av studien är att det bristfälliga användandet beror på okunskap. Det leder till en 

rädsla att ändra arbetssätt och ett stopp i utvecklingen. Med fördel läggs ytterligare ansvar på 

ByggDialogs BIM-samordnare, att ge stöd till individerna i produktionen. 

6.1.4 Visualisering av produktionen 

Problem 

Problemet med lagbasmöten vid stora byggen är just att endast lagbasar medverkar. Ansvaret 

ligger därmed på dem att kommunicera informationen vidare. Här finns en risk att viktig 

information inte når varje berörd yrkesarbetare. Det betyder att information om exempelvis 

uppkommande kritiska moment eller övriga arbetsmiljörisker och liknande ej når den det 

berör. Vid tidigare projekt har bland annat så kallade tavelmöten samt stormöten använts för 

att nå ut till personalen. Tavelmöten och stormöten med 250 medverkande inte bara 

ineffektiva utan även kostsamma. 

Lösningen 

Som förslag används bildskärmar i bodarna för att kommunicera ut information. På 

bildskärmarna visas exempelvis modellen i en förenklad form, en visualiseringsmodell. I 
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figur 10 visas ett exempel på hur den aktuella veckans (eller flera veckors) kritiska moment, 

med avseende på arbetsmiljö och säkerhet, markeras i en modell.  

 

Figur 10 - Illustration över en enkel visualiseringsmodell med markerade risker. (Holm et al., 2013) 

Dessutom kan bilderna kompletteras med texter om vad som kommer hända på 

arbetsplatsen den kommande perioden. Två stora fördelar bör följa det ovan nämnda 

förslaget. Dels kommuniceras informationen ut till yrkesarbetarna på ett enkelt och billigt 

sätt. Dessutom kan en sådan åtgärd förhoppningsvis komma att höja värdet på 

arbetsmiljöfrågan och genom att höja medvetandet kring ämnet. 

Vägen dit 

För att skapa en visualiseringsmodell behöver man utforma ett system för vilken information 

som skall visas. När väl ett sådant system existerar finns det mängder av programvaror att 

utforma modellen i. Finns det ett färdigt system för modellen binder sig ByggDialog inte till 

en viss programvara och kan byta ut den vid behov. Dessutom måste en person utses som 

ansvarig för att administrera aktiviteten. Modellen behöver uppdateras veckovis (eller så ofta 

som ByggDialog själva anser lämpligt). Förslagsvis placeras en stationär dator i bodarnas 

matsal för att visa modellen. Då kan datorn dessutom användas för tillgång till modellen vid 

ovan nämna arbetsberedning och lagbasmöten. 

6.1.5 Skyddsronder 

Problemet 

Som ett resultat av intervjustudien har det framkommit att det är ett digert arbete att 

dokumentera all information vid skyddsronder. Om denna dokumentation hade varit enklare 
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borde också mer data insamlas. Data som sedan ligger till grund för utvärderingar vid 

eventuella olyckor. Det är ett viktigt arbete att utföra som entreprenör eller BAS-U, för att ha 

”ryggen fri”. Det vill säga att ha gjort allt som går för att kunna tillgodose säkerheten på 

arbetsplatsen. 

Lösningen 

För att förenkla dokumenteringen ges som förslag att använda sig av surfplattor med 

ändamålsenliga applikationer. Då ByggDialog även arbetar med BIM som arbetssätt ses det 

som ett steg i rätt riktning att integrera arbetsmiljöarbetet. Genom att använda sig av 

surfplattor går det att dokumentera brister direkt under skyddsronden. Det går att 

fotografera, filma, göra anmärkningar, texta och sedan delegera uppgifterna. Uppgifterna kan 

samlas i listor som sedan går att arkivera. 

Vägen dit 

För att detta förslag skall bli en verklighet bör ett system utformas för vilken information som 

skall dokumenteras och vem som skall ha informationen. På grund av att mjukvarorna hela 

tiden utvecklas och antal applikationer utökas är det en förutsättning att kunna byta ut 

hjälpmedlen vid behov. Finns det är färdigt system för hur skyddsronder skall utföras binder 

sig inte företaget eller individen till ett visst hjälpmedel. 

Enligt förslaget skall en skyddsrond utföras genom att använda sig av surfplattan och 

dokumentera hela ronden med hjälp av applikationen. För att detta skall vara möjligt 

behöver rätt ritningar vara inlagda, det ska finnas en ritning för varje del av bygget. När en 

brist upptäcks dokumenteras den på valfritt sätt och bristen kopplas till en plats på rätt 

ritning.  Det går att delegera uppgiften direkt på plats eller vänta tills hela ronden är klar och 

samla uppgifterna i listor. För att delegera uppgiften behöver alla berördas mailkonton vara 

inlagda i applikationen. På så sätt får rätt person uppgiften direkt. 

Det finns en mängd applikationer för att utföra ovanstående förslag, men som förslag ges att 

använda sig av PlanGrid. 

För att ByggDialog skall ta åt sig förslaget krävs att en person på varje projekt blir tilldelad 

detta förslag, med fördel arbetsledaren eller platschefen. Som det är med alla nya 

arbetsmoment blir det en viss inkörningstid på förslaget. Det mesta av arbetet består av att få 

igång applikationen första gången, då ritningar och mailkonton skall matas in samt 

anpassning av applikationen skall utföras. Resterande arbete är det skarpa användandet av 

applikationen vilket är ett återkommande arbete. Med andra ord kommer det arbetet bli en 

del av vardagen och bli smidigare för varje gång det används. 
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6.2 Långsiktiga förslag 

Det långsiktiga förslaget utformades för att stödja ByggDialogs fortsatta 

utveckling i kommande projekt. Dessa förslag behöver en större arbetsinsats, så 

som implementering av ny teknik, ytterligare utbildning av personal eller 

insatser i tidigare skeden av projekten.  

6.2.1 Tidkoppling 

Nyckeln till full integrering av arbetsmiljöarbetet i BIM ligger, som även tidigare forskning 

påvisat, i en tidkopplad modell. Fördelarna med en så kallad 4D-modell i arbetsmiljöarbetet 

är många. Framförallt möjligheten till simulering av kommande arbetsmoment. Att förutse 

risker kopplade till ett visst arbetsmoment vid en viss tidpunkt handlar till största delen om 

att kunna visualisera vad som skall ske och vad som skulle kunna gå fel. Att föredra är en fullt 

fungerande tidkopplad APD-modell. I en sådan kan till exempel kranar och förflyttningar av 

dessa visas. Även leveranser och upplag samt arbetesplatsens utformning och dess 

förändringar med mera kan visas i en sådan tidkopplad APD-modell. Sammanfattningsvis 

kan det förklaras som en beskrivning av hela arbetsplatsen samt byggprocessen från start till 

mål som dessutom kan simuleras digitalt och visas på en skärm. 

En sådan tidkopplad modell har flera användningsområden. Till exempel kan modellen 

användas för att visualisera kommande moment vid lagbasmöten. Visualisering bör ge 

personalen en mer övergripande och dynamisk bild av vad som sker runt omkring dem på 

byggarbetsplatsen vilket torde ha en positiv effekt på arbetsmiljön och säkerheten. Tidigare 

nämndes problemet med bristande kommunikation av information från lagbasmöten vidare 

till övriga inblandade. Som åtgärd föreslogs informationsskärmar i bodarna. Eventuellt skulle 

simuleringar av enskilda arbetsmoment såväl som av bygget i stort kunna kommuniceras 

direkt till berörd personal. Simuleringarna kan konverteras till filmer som skickas till 

mottagarens smartphone eller kanske till och med samlas i en gemensam projektkanal på 

Youtube. 

6.2.2 Projektering av säkerhetsutrustning 

Ytterligare en åtgärd vore att modellera in säkerhetsutrustning så som exempelvis 

skyddsräcken i bygghandlingsmodellen. Det finns dock oklarheter över hur det skulle ske 

rent praktiskt. Beslut om säkerhetsutrustning tas vanligen av entreprenören då det är denne 

som är mest lämpad på grund av dennes insikt i byggprocessen och tidigare erfarenheter. 

Dock har produktionspersonalen inget ansvar för utformandet av modellen i dagsläget. Det 

innebär en konflikt i ansvarsfördelningen. Lösningen på problemet vore exempelvis att 

involvera delar av produktionspersonalen i ett tidigare skede. Det skulle innebära att de 

gemensamt med projektörerna modellerar in nödvändig säkerhetsutrustning i 

bygghandlingsmodellen. Att tidigt involvera produktionspersonalen borde dessutom ha en 

allmänt positiv inverkan på arbetsmiljön då möjligheten att förutse och projektera bort så 

kallade processrisker ökar.  

Det finns flera fördelar med att projektera in säkerhetsutrustning i bygghandlingsmodellen. 

För det första är det förhållandevis enkelt att i en tidskopplad modell bestämma vilket typ av 

säkerhetsutrustning som behövs samt när och hur länge den behövs. Ytterligare en fördel är 



 Förslag 

35 
 

att säkerhetsutrustningen kan förses med icke geometrisk information i form av kostnader 

och därmed även ge direkt utslag i kalkylen i en 5D-modell vilket ByggDialog redan i 

dagsläget använder vid flera projekt. 

6.2.3 Säkerhetsmodell 

Att använda en variant av den tidigare nämnda K1-handlingen som beskrivs i kapitlet 

tidigare forskning är ytterligare ett av de långsiktiga förslagen. 

En rimlig lösning vore att skapa en separat modell för detta, en säkerhetsmodell. Att föredra 

vore en något avskalad variant av en tidkopplad bygghandlingsmodell alternativt en APD-

modell för att även kunna visa kranrörelser. Modellen bör användas som stöd i 

arbetsmiljöarbetet genom hela processen från systemskede till färdig produkt. Tanken med 

säkerhetsmodellen är att den skall användas vid riskhanterings- och 

riskdokumentationsarbetet genom hela processen. På så vis fungerar säkerhetsmodellen som 

ett komplement till arbetsmiljöplanen. Idén bygger på att risker som identifierats såväl som 

anmärkningar vid skyddsronder och eventuella tillbud på arbetsplatsen skall kunna markeras 

visuellt i modellen och länkas till relaterande dokument. 

I tidiga skeden kan projektörer i samråd med BAS-P markera de risker som ej kunnat 

projekteras bort. I nästa skede utför entreprenören sin riskanalys utifrån modellen och 

tidigare identifierade risker, detta för att undvika dubbelt arbete. Riskerna som framkommer 

markeras i modellen. Säkerhetsmodellen kan komplementeras efter hand som nya risker 

identifieras allt eftersom projektering och produktion fortsätter. 

När en säkerhetsmodell väl tagits fram är dess användningsområden flera. Till exempel kan 

den fungera som stöd vid arbetsberedning. Dels för att avgöra huruvida arbetsberedning med 

avseende på arbetsmiljörisker bör utföras men även efter att beslutet har tagits och 

arbetsberedningen skall utföras. Utifrån tidigare identifierade risker kan inblandad personal 

nu gemensamt besluta sig för hur de tänker hantera dessa. Ytterligare ett 

användningsområde skulle kunna vara vid lagbasmöten. Då i kombination med tidigare 

nämnda bygghandlingsmodell då dessa möten ibland kan handla om detaljer som eventuellt 

skalats bort från säkerhetsmodellen. 

Förutom att visualisera risker kan säkerhetsmodellen även användas som stöd vid 

dokumentation av anmärkningar vid skyddsronder. Visionen är att kunna markera funna 

brister/risker vid skyddsronder i en interaktiv säkerhetsmodell med hjälp av en Ipad direkt 

på arbetsplatsen och länka till en beskrivande text. Dock finns ingen sådan programvara 

finnas tillgänglig på marknaden i dagsläget, det finns bara programvaror som kan 

dokumentera på 2D-ritningar. Eventuellt kan alternativa lösningar användas såsom 

exempelvis kombinationer av programvaror alternativt dokumentering i efterhand. 

Ytterligare ett alternativ då en Ipad inte räcker till är att använda den nya tekniken med 

laptop i kombination med surfplatta. 

Till sist skulle även tillbud på arbetsplatsen kunna rapporteras på liknande vis med 

markering i säkerhetsmodellen och en beskrivande länkad text. Detta skulle kunna ske med 

en arbetsplatsdator som ByggDialog i vissa fall redan använder sig av. En sådan lösning 

borde ha positiv effekt på mängden rapporterade tillbud, vilket tidigare nämnts som en brist 

hos ByggDialog. 
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Ytterligare en anledning till att dokumentering av skyddsronder samt rapportering av tillbud 

bör markeras i modellen är att det skulle fungera som stöd vid erfarenhetsåterföring och 

uppföljning. Då kan arbetsmiljön utvärderas i efterhand genom att studera de risker som 

identifierats tillsammans med de brister som upptäckts under produktionen och eventuella 

tillbud. En sådan aktivitet bör bidra till träffsäkrare riskidentifieringar i kommande projekt, 

med mindre tillbud och förbättrad arbetsmiljö som resultat. 

Tillvägagångssättet vid arbetsberedning borde långsiktigt kunna effektiviseras med hjälp av 

BIM och framförallt med hjälp av den ovan nämnda säkerhetsmodellen. Arbetsberedning 

handlar till stor del om att samla information om en viss aktivitet för att planera i detalj hur 

aktiviteten borde utföras. Det handlar dessutom om att förutse risker och anpassa metoden 

för att eliminera dessa. Så som arbetsberedning utförs i dagsläget finns stor risk för dubbelt 

arbete. En väl strukturerad projektdatabas samt en säkerhetsmodell med identifierade risker 

och länkar bör fungera som en bas för arbetsberedning. Visionen är en mall för 

arbetsberedning där information kan hämtas direkt från projektdatabasen. De risker som 

tidigare identifierats tillsammans med nya risker beskrivs med hjälp av vyer från modellen. 

Eventuellt kan arbetsberedningen även kompletteras med simuleringar av aktiviteten. Den 

färdiga arbetsberedningen kommuniceras därefter ut till berörd personal. Ett alternativ vore 

att publicera den färdiga arbetsberedningen som en webbsida och skicka länkar till 

personalen. 

Slutligen bör det poängteras ännu en gång att för att ByggDialog skall kunna genomföra 

förslagen och för att de skall få genomslagskraft krävs det att personalen i organisationens 

alla delar medverkar. Det handlar som sagt om att höja värdet på frågan och förändra 

attityden mot arbetsmiljö. Därför lämnas som förslag även att ByggDialog påbörjar ett arbete 

för att uppnå detta. En möjlig lösning vore att hitta nya kommunikationsvägar och forum för 

att diskutera och förmedla arbetsmiljöfrågor. Utvecklingen i samhället i stort går mot ökad 

användning av IT-verktyg och sociala medier med mera. Det är något som byggbranschen 

också borde kunna ta till sig. Kan till exempel en projektspecifik Facebook-grupp påverka de 

inblandade till förbättrad säkerhetskultur? 
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7 Diskussion 

Diskussionskapitlet avser ge läsaren inblick i generella diskussioner kring 

ByggDialogs arbetssätt och studiens förslag. Men även kännedom om de 

svårigheter som uppstått under studiens gång, felkällor med tillhörande 

lösningar och förväntade resultat. 

7.1 Intervjuresultat & förslag 

Resultatet från intervjustudien visar som tidigare nämnt att även om ByggDialog lägger stor 

vikt vid sitt arbetsmiljöarbete finns vissa brister. Dessutom uppnås inte vissa av de mål som 

finns i deras handlingsplan för BIM. Förslagen syftar i första hand till att bemöta de brister 

som framkommit under studien. I flera fall finns lösningen till viss del finns i ByggDialogs 

egna handlingsplan för BIM. En fråga som ByggDialog själva bör reflektera över är varför de 

åtgärder som de själva kommit fram till inte genomförs.  

Tidspress kan generellt nämnas som en bidragande faktor till bristande arbetsmiljö, en 

annan faktor är bristande ansvarsfördelning och en tredje är bristande utbildning. Så som det 

ser ut hos ByggDialog i dagsläget har de som vision att använda arbetssättet BIM i varje 

projekt. De har en handlingsplan med utsatta mål för implementering av BIM och de har en 

person som ansvarar för att detta sker. Det är till synes ett för stort ansvar för en person som 

dessutom har ett flertal andra arbetsuppgifter. ByggDialog bör alltså klaragöra för vad som 

egentligen är BIM-samordnarens ansvar samt avsätta mer tid till de arbetsuppgifterna.  

Vad som skulle kunna förbättra situationen på projektnivå, är att någon utses att ansvara för 

BIM vid projektet och att denne tillsammans med BIM-samordnaren arbetar fram en plan 

för hur BIM skall användas. När en plan upprättats är det av största vikt att dels ge berörd 

personal den utbildning som krävs för att uträtta arbetet enligt planen och dessutom den 

extra tid som till en början krävs. Den tiden som annars i byggsammanhang kallas för 

inkörningstid och som är allmänt accepterad vid implementering av nya metoder.  

Troligtvis är ovanstående omstrukturering avgörande för huruvida de övriga förslagen 

kommer kunna genomföras. När ByggDialog arbetat fram tydliga ansvarsroller kan 

genomförandet av de i förslaget nämnda implementeringarna påbörjas. Något som 

framkommit under studien och som är grundläggande för all implementering av BIM är att 

det endast är ett verktyg och att det inte finns något självändamål i själva begreppet BIM. Det 

handlar i första hand om att ta reda på vad man vill åstadkomma och därefter välja en 

lämplig metod och lämplig teknik. Vare sig det gäller implementering enligt de kortsiktiga 

förslagen som är av enklare natur eller de mer långsiktiga förslagen som kräver förändringar 

i arbetet på processnivå. De givna förslagen är som tidigare nämnt framtagna som 

motreaktioner mot de brister som vi som utomstående observatörer funnit i 

arbetsmetoderna. Dock borde ByggDialog själva vara de som bäst vet vad som är lämpligt för 

deras verksamhet. Förslagen kan därför användas som inspiration och eventuellt omformas 

efter egna önskemål.  

Något som tydligt framgår av studien och som till stor del ligger till grund för det mer 

långsiktiga förslaget är att om arbetsmiljöarbetet skall kunna utvecklas och integreras i BIM 

krävs ett närmare samarbete mellan produktions- och projekteringspersonal i ett tidigt skede 
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i processen. Det handlar alltså om förändringar på mer strukturell nivå. Vid de projekt där ett 

så kallat gemensamt projektkontor används bör detta vara enklare än vid projekt likt 

Hedenverket då flera aktörer jobbar på olika ställen. Dessutom ställer det långsiktiga 

förslaget stora krav på tekniskt kunnande. ByggDialog bör söka extern hjälp för att göra det 

möjligt att genomföra det långsiktiga förslaget.  

ByggDialog har vid några handledningstillfällen påpekat att de vill att vi bland annat ska hitta 

en lösning på samordningssvårigheterna som kan uppstå efter semestern då 250 

yrkesarbetare skall samsas på arbetsplatsen. Vi har genom hela studien upplevt att 

ByggDialog samt arbetsplatschefen har vidtagit bra föreberedande åtgärder mot detta. 

Förslagen i studien är inte lösningar på problem som kan uppstå vid denna situation, men 

däremot indirekta hjälpmedel som kan underlätta samordningen. 

7.2 Val av metod  

Att kombinera litteraturstudie och intervjustudie ses som en lyckad metod för studiens 

problemformulering. Litteraturstudien gav god förståelse för de olika arbetsmomenten inom 

byggproduktion. BIM har fortfarande ingen förutbestämd definition i byggvärlden vilket 

påverkar litteraturstudien negativt. Viss litteratur baseras på synsättet att BIM enbart är en 

modell av byggnationen. I rapporten ses BIM däremot som ett arbetssätt, som följer hela 

byggprocessen från produktbestämmande till förvaltning och rivning. 

Vid litteraturstudier finns alltid risken att viss litteratur inte hittas, om så är fallet hade 

studien och resultatet kunnat se annorlunda ut. Med det sagt var utfallet från 

litteraturstudien inte lika omfattande som väntat. Det finns lite information om hur 

arbetsmiljöarbetet kan integreras i BIM. Den mesta av informationen handlar om vad BIM 

egentligen är för något samt om den bakomliggande tekniken. Den mest användbara 

informationen var relativt ny forskning, forskning som inte har testats i verkligheten och som 

därmed inte bekräftats. Förslaget har därmed ingen testad vetenskap att stödja sig mot, så 

som först önskades.  

Litteraturstudien tillsammans med förstudien låg till grund för de frågor som ställdes vid 

intervjuerna. Intervjuerna utfördes i en ordning så att en intervju kunde ge kompletterande 

frågor till nästkommande intervjuer. Det var väldigt användbart då problem som inte 

uppenbarat sig under förstudien kom fram under intervjuerna. Även om intervjustudien var 

lyckad, hade bättre kunskaper om intervjuteknik kunnat leda till mer precisa frågor. Nu 

ställdes ganska breda frågor och då behövdes ibland kompletterande frågor för att få svar på 

allt.  

Även personalen hos ByggDialog har varierande definitioner av BIM, vilket resulterar i att 

intervjuerna ger varierande resultat. De som ser BIM endast som en modell hade i vissa fall 

svårt att svara på vissa frågor. I de fallen fick den i studiens använda definition av BIM 

beskrivas. Och när de svarar på en sådan fråga med ny information, har de inte hunnit 

reflektera över ämnet och svaret blir där med inte lika mycket värt. Kunskapsnivån hos 

respondenten spelar alltså en stor roll vid en intervjustudie.  

Något som upplevdes positivt var valet av intervjuform, olika frågor ställdes beroende av 

respondentens position. Samt att det ofta blev diskussioner kring frågorna. Det ledde till 
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tydligare svar och en klarare bild över problem i alla delar av ByggDialogs arbetssätt. Men i 

en riktat öppen och halvstrukturerad intervjustudie finns alltid en risk för feltolkningar. Även 

om respondenterna har fått granska resultatet från intervjuerna finns det en viss risk att de 

missuppfattat frågan eller att vi har misstolkat underlaget. 

Intervjustudien behandlade bara en person på varje position i ett projekt hos ByggDialog, 

alltså en förman, en arbetsledare och en platschef och så vidare. Om studien hade innefattat 

fler individer på varje position kunde det gett en ännu klarare bild över hur ByggDialog 

arbetar. Här spelar tidsramarna för studien en viktig roll, för det skall finnas tid till att 

bearbeta och analysera intervjuerna. Det är bättre att noggrant kunna gå igenom intervjuerna 

och ta vara på alla information än att ha fler respondenter. 

Vid utformningen av de långsiktiga förslagen skedde det med ett individuellt och kreativt 

tänkande och skapande. Därav minskar repeterbarheten i den delen av rapporten som en 

följd av att olika individer relaterar på olika sätt till samma problem. Det vill säga att vid en 

repetition av studien kan det långsiktiga förslaget komma att se annorlunda ut. 

7.3 Målsättningar och förväntade resultat 

I ett tidigt skede av studien fanns en idé om att de kommande förslagen skulle testas på 

Hedenverket Etapp 3 för att sedan utvärderas. Detta var en ambitiös tanke men på grund av 

tidsramarna var det inte möjligt att genomföra. 

Det är ett exempel på att under en studies progression kan riktningen skifta och målen 

justeras efter hand då ny information uppdagas. Ett annat exempel på det är att studien från 

början planerades med inriktning att förbättra arbetsmiljön hos ByggDialog med hjälp av 

BIM. Efter en tids studier visade det sig att det inte var arbetsmiljön som var bristfällig utan 

det var processerna och organisationen som var bristfällig. Arbetet fick då istället riktas mot 

att studera hur arbetsmiljöarbetet kunde integreras i BIM.  

Från början var studien dessutom inriktad mot att ge ett mer detaljerat förslag. Dock 

upptäcktes det att det var snarare idéerna som var betydelsefulla och att tekniken bakom 

endast bör betraktas som ett hjälpmedel som dessutom är under ständig förändring. 
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8 Slutsats 

Efter avslutad studie kan det konstateras att frågorna från rapportens inledande kapitel har 

besvarats och att målen uppnåtts. Ett förslag för hur ByggDialog kan stärka sitt 

arbetsmiljöarbete genom integrering i BIM har formulerats i rapportens förslagskapitel. Till 

exempel beskrivs hur BIM kan användas som stöd vid arbetsberedning, lagbasmöten och 

skyddsronder. Dels för dokumentation och kommunikation men även för visualisering. 

Dessutom lämnas ett långsiktigt förslag på hur arbetsmiljöarbetet skulle kunna fungera samt 

vad som krävs för att komma dit. 

Det visar sig att ByggDialog har tydliga mål och en klar struktur för sitt arbetsmiljöarbete. 

Det finns vissa brister men det handlar då främst om samspelet mellan de enskilda 

aktiviteterna snarare än hur aktiviteterna utförs. Dessutom uppmärksammas en ton av 

negativ attityd mot arbetsmiljöarbete, att det inte har samma vikt hos alla anställda. Vissa av 

de lämnade förslagen kan komma att höja värdet på arbetsmiljöfrågan. 

BIM är i dagsläget inte integrerat med arbetsmiljöarbetet hos ByggDialog, men det finns 

tilltänkta idéer. Det som saknas är en plan för hur de ska förverkligas. Studien påvisar att 

flera av de funna bristerna kan åtgärdas med hjälp av BIM. Det handlar främst om förbättrad 

kommunikation och dokumenthantering men även om säkrare riskidentifiering och ökad 

förståelse med hjälp av visualisering. Dessutom kan integrering i BIM motverka 

informationsförluster och dubbelarbete. En slutsats är att koppling mellan tidplan och 

modell, så kallad 4D-koppling, ger goda förutsättningar för att kunna utnyttja BIM i 

arbetsmiljöarbetet.  

Det bör understrykas att om ByggDialog skall kunna genomföra de i rapporten föreslagna 

åtgärderna ställs vissa krav på strukturella förändringar. Det handlar framförallt om 

förändringar i organisation och processerna för arbetsgången. Det måste även fastställas 

tydliga ansvarsfördelningar. Vid varje projekt bör målen för BIM-användningen klargöras i 

ett tidigt skede och dessutom bör en plan för hur målen skall nås arbetas fram. Det kan 

handla om utbildning av personal eller införskaffande av mjuk- och hårdvara. Dessutom 

krävs det att berörd personal ges tid för att komma igång med de för företaget nya 

arbetssätten.  

Till sist handlar det som tidigare nämnt om att ByggDialog behöver ha samma attityd till 

arbetsmiljöarbetet i företagets alla led. Genom att höja värdet på frågan kan arbetet utvecklas 

och säkerhetskulturen förbättras. Lösningen kan finnas i att förändra sättet att arbeta med 

arbetsmiljö och göra det till något “roligt”. De i föreslaget nämnda lösningarna med 

bildskärmar i bodarna och säkerhetfilmer i projektanknutna Youtube-kanaler är exempel på 

hur dagens teknik kan användas för att ta arbetsmiljöarbetet till en ny nivå. 

8.1 Förslag till fortsatta studier 

 Tidkoppling mellan Navisworks och MAP med I-Link. 

Det har under studien framkommit att det i vissa fall är problematiskt att länka mellan MAP 

och Navisworks. Det finns programvara i dagsläget som ersätter I-Link och MAP men att 



 Slutsats 

41 
 

byta programvara är inte alltid ett alternativ. Hur kan arbetet med att länka Navisworks och 

MAP förenklas? 

 Närmare samarbete mellan projekterings- och produktionspersonal. 

Studien påvisar det faktum att tidigare inblandning av produktionspersonal i 

projekteringsfasen kan ge positiv effekt på arbetsmiljön. Det kan till exempel handla om att i 

ett tidigt skede förutse det som i rapporten kallas för processrisker samt att projektera in 

säkerhetsutrustning i modellen med mera. Vad krävs för en sådan strukturell förändring i 

byggprocessen? 

 Utveckling av mjukvara med inriktning mot säkerhetsmodellen. 

Idag saknas programvara för att via Ipad kunna tillföra information till modellen. En sådan 

funktion kan förenkla förfarandet vid ett flertal arbetsmiljöarbetesmoment. Till exempel 

skyddsronder, tillbudsrapportering och egenkontroller. 
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9 Tackord 

Vi vill tacka våra handledare, Mikael Götlind på Karlstads Universitet och Henrik Skoglund 

på ByggDialog för stödet under studien. Dessutom vill vi tacka ByggDialog för möjligheten att 

utföra studien hos dem. Slutligen vill vi även tacka alla respondenter för att de ställt upp och 

svarat på våra frågor. 
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Bilaga 1 – Roberth Sundhäll 

Roberth Sundhäll är projektingenjör på CSK och BIM-samordnare hos ByggDialog. 

Intervjun handlar om hur ByggDialog förhåller sig till BIM. 

1. Vilken definition av begreppet BIM har ByggDialog? 

Vi ser det som information man samlar i en 3d-modell, allt från att man börjar tänka på vad 

det är som ska byggas tills att den ska rivas. Det är det som är BIM, information som samlas 

under hela byggnadens livscykel. Vi använder BIM som ett verktyg när vi arbetar, en del av 

arbetssättet under hela processen. 

2. Hur används BIM i dagsläget? 

a. I projektering? 

Vi använder oss av vår handlingsplan, där finns de tillämpningar vi vill använda oss av i 

projekteringen och det är visualisering för verksamheten, kalkylkoppling och 

modellsamordning/3d-granskning. Visualisering för verksamheten används i mindre 

utsträckning på CSK men i större utsträckning i Kil (Sannerudsskolan). Kalkylkoppling 

används inte i alla projekt. Men modellsamordning används i alla projekt. Sedan finns det 

ytterligare tillämpningar att använda sig av men det är dessa tre vi främst vill använda. Det är 

grundförutsättningar för att kunna använda sig av BIM. Modellsamordning är viktigt för att 

kunna använda BIM vidare i produktionen. Visualisering för verksamheten är nästan den 

viktigaste för att få fram rätt kvalité mot kunden. För att få med kalkylkopplingen behövs rätt 

program från arkitekten just för att koppling ska fungera. Revit behövs då. 

b. I produktion? 

Kalkylkoppling och visualisering fortsätter i produktionen, sedan tillkommer 

bygghandlingsmodell, arbetsberedning och planering. Vi vill att det ska bli mer samarbete 

och planera i lag och använda modellen. 

c. I arbetsmiljöarbetet? 

Det är svårt att säga att man använder sig av BIM just till arbetsmiljöarbete för det gör vi inte 

egentligen. Om man ska arbeta med arbetsmiljön sätter man sig inte med modellen bara för 

att man har en. Arbetsmiljöarbete består av planering, riskanalys och riskhantering. Och i 

den finns inget BIM med i nu. I dagsläget använder vi oss inte av BIM inom detta område 

men det känns som att det finns möjlighet till det. Just att kunna se risker tidigt och att 

använda vid planeringsarbetet. 

d. I samordningsarbetet?  

Viljan är att det är det som ska stärkas av att använda de här modellerna och BIM. Det har 

gått framåt, med dator och Ipads på arbetsplatsen men det har inte riktigt kommit till att 

använda sig av modellen vid planering och arbetsberedning. Det är så tidigt och det fattas lite 

kunskaper och de vågar inte riktigt ta tag i det. Vissa har varit väldigt intresserade av det och 

använt sig av det. Vi hoppas att det ska stärka samordningsarbetet men det är svårt att säga i 

vilken utsträckning. Det är en bra början på det. 
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e. För riskhantering? (Bland annat riskanalys och arbetsberedning) 

Hoppades över, redan behandlad. 

3. Vad fungerar bra i dagläget? 

3d-samordning och ute i produktion fungerar rätt bra. Just med att de har börjat använda 

datorn som finns på plats. Det är ett tecken på att det finns de som vill använda det.  Sedan 

var man själv lite tveksam till det i början eftersom att man inte vet om det är någon som vill 

använda sig av det eller om de är nöjda med 2d-ritningar. Men de verkar tycka att de har en 

vinning av det, vi har upptäckt kollisioner eller saker som inte fungerar innan vi har byggt 

det. Det är ju en vinning direkt. 

– Vilka är det som använder det mest ute på arbetsplatsen? Till exempel kollar i datorn?  

Det var faktiskt en elektriker i det senaste projektet på CSK som använde det mest. Han var 

väldigt flitig att kolla i modellen och upptäcka saker. Han skrev ut bilder på vart det var ett 

fel, vi hade en skrivare på plats också, och kom med till mig. Han var flitig och jag hoppas fler 

tar efter.  

Sedan är 3d-samordningen väldigt bra, speciellt här (CSK) blir det väldigt mycket kollisioner 

annars eftersom det har varit så mycket befintliga installationer. Det är svårt att få till det 

annars. 

Kalkylkopplingen har vi till viss del bra koll på, vi vet begränsningarna så att vi kan använda 

det på ett bra sätt i de projekt där vi använder det. Men det finns ju brister i programmen 

som gör att det inte riktigt fungerar bra än. 

– Vad blir konsekvenserna av att det fungerar bra? Vad leder det till? 

Att det blir billigare för beställaren (vilket kan vara svårt att påvisa då du inte vet vad det 

hade kostat utan BIM) och att det blir ett bättre samarbete. Man kan ju konkret säga att som 

elektrikern som upptäckte ett fel och att man kunde undvika att bygga så då blir det ju 

billigare eftersom man slipper bygga om. Jag tror ju att det blir bättre och att man vinner på 

det men det är svårt att visa. Man vet ju inte hur många fel man upptäckt om man inte hade 

använt 3d. Jag tror att ju mer man använder det desto mer kommer det att synas. 

– Exempel på projekt det fungerat bra i? 

Vi använder ju olika saker i olika projekt, till exempel kalkylkopplingen har använts i Kil och i 

Falun och det har fungerat bra på bägge ställena. 3d-samordningen har fungerat bra på alla 

ställen där vi har haft det. Produktionsmodell har vi använt på CSK, Kil, Falun och 

Mariebergsskolan. Det är dock bara på CSK som vi hart haft en dator ute på bygget och det 

har varit en bra metod för att få igång våra PE i BIM arbetet. 

4. Vad fungerar dåligt i dagsläget? Eller mindre bra? 

Jag tycker att planeringen med modellen är svår att få igång, att de som är ute på 

arbetsplatsen planerar i lag. Det verkar vara lite motstånd mot att planera arbete över lag 

egentligen, dels så känner de att det sker mycket ändringar i partnering och då tycker det att 
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planeringen två veckor framöver går i stöpet eftersom att det blir ändringar så ofta. Där vi vill 

försöka få dem att ändra tankesätt, det är svårt att få dem att förstå att om de planerar bättre 

blir det inte lika mycket ändringar. Det är det som är problemet, att tankesättet är fel. Att de 

inte har tid att planera eftersom det sker ändringar. Men ju mer man planerar desto bättre 

blir det, då kommer man ju upptäcka de här felen tidigare istället för när det är för sent.  

– Vilka menar du det är som ska planera sitt arbete ute på arbetsplatsen? 

Jag menar alla som är ute byggarbetsplatsen över lag, då tänker jag på att vår förman ska 

hålla i planeringen på ett lagbasmöte. Att han planerar tillsammans med andra lagbasar eller 

ledande montörer eller andra entreprenörer. Som vid tvåveckorsplaneringen eller liknande. 

Men det är lite svårt att få igång det. Det skulle jag vilja få bort, men det kommer bli bättre. 

De vågar inte riktigt använda sig av datorn, de är rädda att de inte kan programvaran. Det är 

många saker som spelar in men ju mer man ligger på ju mer kommer de använda det. 

– Vad blir konsekvenserna av att det fungerar dåligt? 

Det blir sämre samarbete om man inte planerar i lag. Men det blir ju som man alltid har gjort 

i så fall så det funkar ju säkert. Det kommer ju vara på samma sätt som det alltid har varit, 

men då får man ju inte den här vinningen med det som man vill åt. Man vill tjäna pengar på 

att inte göra om byggfel. Då är man tillbaka på ruta ett. Konsekvenserna blir alltså att man 

går tillbaka till det vanliga sättet, man förlorar fördelarna. Dock så blir det ju en förlust för 

beställaren, eftersom att han har lagt ut pengar på BIM och 3d-modeller utan att få de här 

vinningarna. Då blir inte han glad och vi förlorar jobb på det. Det är en väldigt negativ effekt 

av det egentligen. Det är en viktig del, det är ju det som är grejen att man måste få det i varje 

skede för att det ska bli bra. Alla måste arbete med det. 

– Har det funnits projekt där BIM inte har fungerat bra alls? 

Vi hade ju problem här i början, vi fick inte ha Revit så vi kunde inte ha den här 

kalkylkopplingen. Så det kom inte igång överhuvudtaget med 3d-modeller i ett tidigt skede, 

det tog väldigt lång tid innan vi fick fart på det och kunde använda det. Så vi har använt det i 

ett år ungefär och projektet har hållit på i lite mer än två år. Det är den sämsta erfarenheten 

jag vet. 

– Programvaror som kommer överens? 

Det var så att vi inte fick använda det vi ville för att Landstinget har andra versioner på sina 

grejer så de måste ha det i ett visst filformat och då går det inte att använda Revit för då 

ställer det till för dom när de ska ha inte det i sin databas. Men det löste sig sen så det är inga 

problem nu. 

5. Vilka mål har ByggDialog beträffande BIM? 

– Kortsiktiga mål? 

Öka användandet över lag, vi har inge uppskrivna mål men det här är vad jag har för mål med 

det. Att alla börjar använda det så att det inte är nån enstaka som använder det. Det får inte 

bara vara vi som använder det utan vi måste få ett till partneringentreprenörerna också. 
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– Långsiktiga mål? 

Att få BIM till att bli en del av vardagen, som att man har med sig hammaren ut är det lika 

vanligt att man har med sig Ipaden ut med 3d-modellen. För då försvinner den här rädslan 

och man blir van det, då hör det till. 

– Finns det resurser för att nå målen? 

Det tycker jag, jag tycker inte att det handlar om resurser för att nå dom. Det som behövs är 

tid, folk behöver vänja sig att börja arbete med det och tycka att det är nåt att ha. 

– Vad är begränsningarna (om man ska nå de här målen)? 

Det är ju just det att de har fel bild av det, att de ser det som något jobbigt som kommer i 

vägen, en extra grej man ska göra som man lägger till i arbetsuppgifterna. Istället för att se 

det som något man sparar tid på och hjälper en. Men måste se det som en hjälpmedel och 

inte ett tvång.  

Sedan att bevisa att gör man en vinning ekonomiskt, för vissa beställare kanske inte vill köra 

med det när de inte vet att man kan göra en ekonomisk vinning. 

– Är personalens förkunskaper tillräckliga för att nå målen? 

Det tror jag inte att dom är i nuläget för vissa, men om de inte använder det kommer de 

heller inte lära sig. När de väl börjar använda det kommer de att upptäcka att det jätteenkelt. 

Kunskapen kommer bara man börjar använda det lite lätt, för det är inte svårt. Rädsla för att 

använda det. 

6. Vilka programvaror används i dagsläget? 

Navisworks för att visa 3d-modellerna. 

I-link som är kopplingen mellan Navis och MAP. 

MAP som är kalkylprogrammet. 

Det är de tre programmen vi använder oss av.  

– Är det många program som det är problem att länka ihop?  

Nej inte vad jag vet med Navis i alla fall. Just för kalkylkopplingen är det viktigt vilka 

program man använder.  

– Vilka brister (behov som inte uppfylls) finns i nämnda programvaror? 

I-link vet jag har en brist just med kopplingen mellan Navis och MAP, jag kommer inte ihåg 

exakt vad bristen är för tillfället men jag vet att det finns en brist där. Jag tror det är man 

måste göra någon sak manuellt istället för att det sker med automatik. Just det är med att 

sitta och koppla och lägga in är en tungrodd process. Just kopplingen mellan modellen och 

kalkylprogrammet. Just att få littreringen i Revit att stämma överens med littreringen i 

kalkylprogrammet, det är mycket jobb. Som tur är, är det bara första gången man gör det 
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jobbet. Sedan ska det tankas över automatiskt. Det skulle kunna vara någon bättre 

programvara där man jag vet att de jobbar på att byta ut I-link där. 

Det här med mätningen i Navis fungerar inte så bra, det finns en funktion med den är dålig 

och skulle kunna vara bättre. 

– Skulle ni vara beredda på att byta/lägga till programvaror? 

Ja, absolut. Bara att det gör det enklare, det ska vara smidigt. 

Följdfrågor: 

– Har ni använt tidkoppling något? 

Vi har pratat på det och börjat med det lite.  Det var tänkt att vi skulle göra en sån men vi 

kände att vi tyckte att det bättre att försöka få till de tillämpningar vi har redan. Så att vi får 

dom inarbetade och blir van dom. Som vi sa i målen, och sen lägga till fler tillämpningar. 

– Är det upp till PE att ta tag i att använda BIM eller gör ni något för att pusha dom? 

Vi säger ju att vi kommer använda det, och vi vill ju att de använder det ute på plats. Det 

säger vi när vi kommer ut på arbetsplatsen men egentligen borde vara med när vi frågar våra 

PE om jobbet. Det borde vara med som ett krav tycker jag. Det är fråga för om man ska 

försöka få in det där så att de måste lära sig och börja använda det. Det känns dumt att vi ska 

vara ansvariga för att lära alla andra företag om det, men sen är det ju vi som vill ha det och 

tycker att man vinner på det. I dagsläget är det inget krav, men de får ju allt serverat 

egentligen. Det enda de skulle behöva ha är ipads, istället för den här datorn som står ute på 

plats. Vi i vårat företag måste va de som samlar till möten och håller i planeringen 

tillsammans med framför en modell. För att få utveckling på det måste det vara någon som 

tar tag i det. 

– Finns det något projekt som alla delar av BIM används i? 

Kil, de har ingen dator ute på arbetsplatsen men de använder sig av ipads.  

– Är det något ni kan påverka? Att ni ska ha det i alla projekt eller beror på beställaren? 

Vi vill ju ha det i alla projekt, vi lägger fram det att ”det här kan ni få av oss om ni väljer oss” 

vid anbudsförfrågan. Så vi kan ju absolut påverka det.
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Bilaga 2 – Börje Arnfeldt 

Platschef och BAS-U på CSK, är med i ByggDialogs skyddskommitté. Intervjun handlar om 

arbetsmiljö hos ByggDialog. 

1. Vilka mål har ByggDialog beträffande arbetsmiljöarbetet? 

Vi har en nollvision. Det får inte hända varken olyckor eller tillbud. Det är jättesvårt att nå 

naturligtvis men vi arbetar stenhårt på att det inte skall hända någonting. Vi vill att alla som 

arbetar hos oss skall känna sig trygga. 

2. Vad gör ni för att nå dessa mål? 

Det är ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Inför varje projekt görs riskbedömningar och 

riskanalyser.  Även alla underentreprenörer gör riskbedömningar. Vi försöker förutse allt 

som kan vara en risk under bygget. Till exempel höjder, takarbeten, håltagningar i bjälklag 

osv. 

Hittar vi någon risk gör vi en arbetsmiljöplan, det är lag på det. I arbetsmiljöplanen redovisas 

de risker som upptäckts under riskanalysen. Innan arbetena börjar skall arbetsberedning 

utföras för alla de moment som bedömts vara riskfyllda. När arbetsberedningen utförs sätter 

sig de inblandade tillsammans med arbetsledningen och går igenom hur de skall hantera 

risken. Tillexempel kanske man måste bygga ställningar så att man säkert kan jobba på taket.  

Vi går skyddsronder minst en gång varje vecka på alla arbetsplatser. De utförs av utbildade 

skyddsombud tillsammans med berörd personal från respektive yrkesgrupp. 

Vi har ett antal mötesforum, t.ex.  KMA, kvalitet miljö och arbetsmiljö, där diskuteras också 

arbetsmiljöfrågorna, samordningsmöten där även berörda verksamheter deltar. 

Lagbasmöten varje vecka där arbetsmiljön också står på dagordningen. 

 BAS-U är arbetsmiljöansvarig under byggnationen och BAS-P är beställarens 

arbetsmiljösamordnare som har ansvar för att  i tidiga skeden samt under projekteringen 

arbeta bort upptäckta risker för såväl byggnationen som för brukandet. 

– När sker riskbedömningen som du nämner? 

De sker i tidiga skeden. Så fort systemhandlingar börjar bli klara och man kan se ungefär hur 

det kommer se ut och vad det är som skall byggas. Då kan man även se vilka risker som kan 

dyka upp. Sen under projekteringen kan man projektera bort riskerna. Sen sker det även 

inför byggstart. När det kommer till själva produktionsskedet hanteras de risker som 

uppkommer. Det kan handla om ställningar, täckning av hål osv. 

– Kan man säga att arbetsberedning är den åtgärd som ni använder vid de risker som 

upptäcks? 

Ja, så är det, vi tar fram arbetsmetoder eller hjälpmedel som eliminerar riskerna. 

– Hur utvärderas arbetsmiljöarbetet? 
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När man stänger ett projekt, när det är färdigt, så kollar man om skett några olyckor eller om 

det funnit några tillbud. Dessa erfarenheter tar man med sig till nästa projekt. 

Det sammanställs skriftligt genom att man skriver in det i arbetsmiljöplanen. 

Arbetsmiljöplanen är ett levande dokument som lever genom hela projektet. 

3. Har det skett några olyckor? 

Det var en person som ramlade ner 2-2,3 meter och den här gången gick det bra, han fick åka 

hem kl 16.oo samma dag. Det är ändå jobbigt när det händer och det är viktigt att ta lärdom 

av anledningen till olyckan för att försöka undvika att liknande sker igen. 

I det fallet var det så här att vi hade gjort en riskbedömning och en arbetsberedning men den 

personen som hade varit med på arbetsberedningen var sjuk den dagen så han ersattes med 

en kille som inte varit delaktig i arbetsberedningen. De andra som varit med på 

arbetsberedningen berättade efteråt att de talat med honom om riskerna. Det var när de 

skulle täck för ett hål i ett bjälklag, de skulle lägga ut reglar över hålet. Dock var en av 

reglarna för kort så när personen upptäcker detta släpper han inte regeln utan håller fast i 

den vilket resulterar i att han trillar ner i hålet. . Annars har det bara varit lite småolyckor, 

någon som skurit sig med en kniv eller liknande. 

– Hur ser processen ut när det sker en olycka? 

Det som händer är att vi ringer ambulans. Polis kommer med automatik. Vid en svårare 

olycka kommer någon från arbetsmiljöverket ut och kollar. Sen beror det på. Har vi varit 

försumliga sker det en utredning. Det kan leda till åtal mot den som är ansvarig. Vid olyckor 

med personskador är det en procedur med den information som skall ut till anhöriga, inom 

företaget och bland de som arbetar. Det är viktigt att rätt information når ut för att förhindra 

att felaktiga rykten sprids. Vi har särskilda kontaktvägar så att informationen kommer ut rätt 

väg. 

4. Finns det exempel på byggen där arbetsmiljön varit undermålig? 

Inte inom vårt företag, absolut inte. Jag tror att vid alla de stora företagen är det riktigt bra 

arbetsmiljö. Enskilda brister kan ju finnas såklart men större brister finns nog främst hos 

mindre företag som ser för mycket kostnader med arbetsmiljöarbetet Vi har inga 

begränsningar i vilka resurser vi får tillsätta för att undvika olyckor. 

– För att klargöra vill jag gärna flika in en fråga om hur ni definierar arbetsmiljö. Ser ni även 

till den psykiska hälsan på arbetsplatsen, det vill säga hur de anställda trivs? 

Oja, det gör vi. De får fylla i enkäter om hur de mår och hur de trivs. Vi har  

medarbetarsamtal varje halvår där vi stämmer av hur de tycker att det är att arbeta hos oss 

och hur de trivs med arbetskamrater, arbetsledning och arbetsplatsen osv. Om de känner sig 

trygga. 

5. Finns det exempel på byggen där arbetsmiljön varit bra? 

Vi kan ta det här som exempel (CSK 2013), det har fungerat jättebra. Olyckor kan ju hända 

även om man försöker förebygga dem, men jag tycker att det har fungerat riktigt bra. Som jag 
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sa tidigare är det  någon som skurit sig i fingret och  någon som stukat foten, sen var det en 

som sprang in i en vägskyllt på parkeringen också. Allt är ju inte arbetsplatsrelaterat. 

– Kan du nämna något som ni gör som gjort att det fungerar så bra? 

Ja vi trycker ju på stenhårt att man skall använda sig av skyddsutrustning. Vi går skyddsrond 

varje vecka och vi har två skyddsombud som är med på dessa så vi inte missar något. Ibland 

går jag med. Det är lätt att bli hemmablind och då är det bra att någon annan är med. Då kan 

man upptäcka fler risker. 

Vi har arbetsplatsinformation, informationsmöten som hålls en gång i månaden. Där 

diskuteras nya arbeten, de som kommer framöver och där diskuteras även arbetsmiljöfrågor. 

Jag brukar informera om obligatorisk skyddsutrustning typ hjälm, varselväst och skyddsskor. 

Det är krav på att vi skall använda det. Det är många som slarvar med detta trots att det är 

krav på det. 

Vi diskuterar även andra frågor som har med arbetsmiljö att göra. Om det är dåligt städat till 

exempel eller om det ligger överblivet byggmaterial efter någon yrkesgrupp på golvet eller 

liknande. 

6. Hur ser ByggDialog på kopplingen mellan arbetsmiljö, kvalitet och ekonomi? 

 

Jajamen, det är en solklar koppling. Definitivt. Har du en bra arbetsmiljö så får du bra kvalite 

på det du gör. Det väcker ett intresse för att göra ett bra arbete och det leder såklart till bra 

ekonomi. Det skall vara ett rent och fint och städat bygge. Varje yrkesgrupp städar efter sig. 

– Kan du se att kopplingen finns åt andra hållet? Att god kvalitet och bra ekonomi kan leda 

till bättre arbetsmiljö? 

Ja det går ju hand i hand det här arbetet. Det är viktigt med respons hela tiden. Är beställaren 

nöjd måste man berätta det för arbetarna och inte bara berätta när något gått dåligt. Här har 

vi fått mycket beröm både från beställare och brukare. Vi är ju inne och jobbar på 

avdelningar där det pågår vård så vi påverkar ju deras arbetsmiljö också. Men vi har bara fått 

beröm hittills. 

– Går det att bedöma hur mycket ni lagt på arbetsmiljö och vad ni vunnit ekonomiskt? 

Det är svårt att säga. Det går ju inte att värdera ett liv eller en skada  i pengar. Men 

naturligtvis måste kostnaden bedömas. Skall man byta några takpannor på ett hus ställer  

man inte  upp en ställning för hundra tusen utan då kanske man istället använder en sele och 

en lina. Det måste ju stå i relation till risken. Men det är svårt att svara på frågan med en 

siffra. 

– Som exempel skulle man kunna ta att en anställd som trivs på arbetsplatsen antagligen blir 

mer produktiv? 

Det är viktigt för oss att våra anställda känner sig trygga i det dom gör. Ta krankoppling till 

exempel. Om du står på marken och blir ombedd att koppla en last och du inte vet hur du 
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skall göra blir det en jobbig situation för dig. Har du gått en kopplingskurs däremot vet du 

hur du skall göra. Du kan koppla lasten, signalera till kranföraren och känna dig trygg.  Det 

kan handla om utbildning i heta arbeten, hjärt- och lungräddning. 

7. Hur fungerar det när ni utför riskbedömningen i början på projektet? 

 

Vi har en checklista som vi går igenom. Om svaret blir ja på någon av de frågorna så skall det 

göras en utredning på hur man kan eliminera eller minska risken på den punkten. Kvarstår 

risken till byggskedet så skall den arbetsberedas. 

– Värderar ni sannolikheten eller konstaterar ni endast om det finns en risk eller inte? 

Nej. Om en risk finns skall den hanteras. Det spelar ingen roll om sannolikheten för att det 

skall inträffa är liten. 
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Bilaga 3 – Johan Ahlström 

BAS-P på Hedenverket Etapp 3. Intervjun handlar om arbetsmiljö under projekteringen av 

Hedenverket Etapp 3. 

1. Vad är din roll i projektet? 

Min roll i nya pannbygget på hedenverken också benämt etapp 3 är att vara BAS-P, 

byggarbetsmiljösamordnare i planerings- projekteringsskedet. Jag jobbar mycket ihop med 

BAS-U i det här projektet. Orsaken till det är att i det här projektet projekterar vi inte först 

och bygger sedan, utan här projekterar man samtidigt som bygget startar upp och pågår. Det 

är ganska vanligt nu för tiden för att korta projektets totala löptid. Det gör att det ställs ännu 

högre krav, efter som det blir korta tider mellan att det projekteras och byggs. Man har inte 

tid att projektera klart innan man börjar bygga utan man gör en grov projektering 

(systemplan) innan man börjar bygga. Sen kör man igång bygget och man börja 

detaljprojektera vartefter bygget fortlöper. När det gäller den här pannbygget har man gjort 

alla förstegen innan man kommer till detaljprojekteringen men då är man i princip igång 

med bygget. Detaljprojekteringen för det här byggprojektet började i augusti och man satte 

igång och bygga i oktober. Det betyder att byggkonstruktionsingenjörerna här på WSP skulle 

få fram ritningar till pålning och platta i detalj på väldigt kort tid. Det gör att läget hela tiden 

är känsligt. Det blir lätt slagningar i tidplanen. Men i det här fallet hänger det mest på 

leverantörerna till maskinerna som skall in i byggnaden. Det är leverantörernas krav samt 

Karlstads energis driftsidas krav som styr hur byggnaden skall konstrueras. Till skillnad mot 

till exempel när man bygger bostäder. Där är det byggnaden som är viktig. Arkitekten och 

fastighetsbolaget som beställer bostadsbyggnaden och dess arkitekt styr hur byggnaden skall 

se ut. 

Men min roll är alltså att hjälpa projektörerna att samordna arbetsmiljön i 

projekteringsskedet. Att se till vad projektörerna håller på med och att de har med sig 

arbetsmiljön. Att vi skall ha BAS-P bestämdes i lagen som trädde i kraft i januari 2009. Innan 

så hade man motsvarande BAS-U ute på arbetsplatsen. Det var platschefen eller ansvarig 

arbetsledare som var ansvarig för arbetsmiljön. Då fanns inte funktionen som motsvarar 

BAS-P, det är den som är ny så att säga. BAS-U:s ansvar skiljer sig inte så mycket från 

tidigare, entreprenörerna hade redan bra koll på detta innan. (Det måste inte vara 

entreprenören som är BAS-U, men det är vanligast) 

– Men det är väl så att det krävs en utbildning nu? 

Det krävs en utbildning för BAS-P och BAS-U. Det är egentligen samma utbildning. 

Dessutom krävs det att man har viss erfarenhet bakåt. Jag till exempel som inte varit ute i 

byggproduktion har ingen möjlighet att vara BAS-U. 

Så ser rollen ut, den är fortfarande under utveckling. Det har gått fyra år men det anses 

fortfarande ganska nytt, även om vi nu börjar få mer koll på vad som verkligen ingår i BAS-

P’s uppgifter och ansvar. 
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2. Vad är din bakgrund? Tidigare erfarenheter? Ålder? 

Jag är snart 44. Jag har gått tekniskt gymnasium en gång i tiden, VVS-ingenjör. Därefter 

arbetade jag i några år och sen började jag plugga på Karstads Universitet, till energi- och 

installationsingenjör, det som kallas energi-och miljöingenjör nu för tiden. Därefter har jag 

jobbat med rörprojektering i cadmiljö i tre år. Efter det började jag på J&W, som nu mer är 

WSP, -98. Här har jag sysslat väldigt mycket med fjärrvärme. Fram till för ett och ett halvt år 

sedan då jag började arbeta som projektledare, projekteringsledare och installationsledare. 

BAS-P-biten började jag redan med 2011. Jag jobbar även en del med besiktningar angående 

teknikstatus och miljöfarliga ämnen i fastigheter. 

– Har du någon annan roll i det här projektet förutom att vara ansvarig för arbetsmiljön? 

Nej, jag är bara BAS-P. Jag har inte ansvar för någonting i konstruktionen. Och det är viktigt 

att det är så. Varje projektör har ansvar för sin bit av konstruktionen. Min bit är egentligen 

väldigt mycket att hjälpa dem att hitta problemen. Jag kan omöjligt ha insikt i alla detaljer, 

det finns inte en chans. Det är ett för stort bygge för det. 

Dessutom har jag skrivit arbetsmiljöplanen. Den har lämnats över till BAS-U när bygget 

skulle starta, det är lag på det. Men i och med att vi projekterar samtidigt som vi bygger 

hjälper jag till med arbetsmiljöplanen. Vi sammarbetar och diskuterar ändringar i 

handlingen så här långt i projektet. Men med tiden är det mer och mer BAS-U:s uppgift. 

Det kommer ju fortfarande upp saker i projekteringen. Vi hade en sak senast igår och är det 

på projekteringssidan så tar ju jag upp det i vår verksamhet. Men är det i produktionen så är 

det BAS-U’s ansvar. 

3. Finns det utsatta mål i projektet beträffande arbetsmiljö, och i så fall vilka är de? 

Ja, målet är noll skadetillbud under hela byggprojektet. Det är bara det som gäller, det är det 

vi strävar efter. Om vi når dit återstår att se. BAS-U i det här projektet har även varit site-

manager på Stora Enso-projektet, Wood-2012. Det nya renseriet vid Skoghalls bruk som 

invigdes nyligen. Ett annat stort bygge här i Karlstad. Och han har sagt att de haft en del 

mindre tillbud. Ganska få skador i ett så stort byggprojekt. Till exempel var det var någon 

som fick en flis i ögat eller liknande. Det är såklart lätt hänt att hoppa över användningen av 

skyddsglasögon. Och sett till så mycket folk och under så lång tid var resultatet ganska bra 

ändå. 

Tittar man på hela riket så är det alldeles för mycket byggolyckor fortfarande. Det är ju ett 

väldigt farligt jobb om man ser till antalet olyckor och skador. Jag har inte statistiken i 

huvudet men jag tror ju att den går i rätt riktning mot färre olyckor. 

4. Har de utsatta målen uppnåtts? 

Det kan jag inte svara på eftersom det är långt kvar men hittills har det gått bra. En så länge 

är det inte så mycket folk igång. Mängden byggarbetare och montörer är högst intressant när 

det gäller skador och risker. Vi tampas med flera funderingar framöver. Det kommer att 

komma flera olika leverantörer från flera olika länder och de har med sig egen personal som 

också kan vara från än fler länder. Därför har vi bestämt att vi kommer tillhandahålla 
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dokument på svenska och engelska, sen är det upp till respektive leverantör att se till 

informationen finns på rätt språk till respektive personal. Här ser vi det som att 

kommunikationen kan bli ett problem. Det ser vi som en risk och det har vi tagit upp i vår 

riskanalys. 

5. Hur har ni arbetat med arbetsmiljö under projekteringen? 

Vi arbetar med checklistor som projektörerna har fått. Det är för att väcka deras tankar om 

arbetsmiljö. För att de ska gå igenom och se vad de har för risker i de bitar som de 

projekterar. Sen har jag haft genomgångar vid ett antal tillfällen med respektive projektör. 

Och då pratar jag om själva byggprojektet. För det är ju så att i grunden är det byggprojektet 

som behöver ha en BAS-P. Men på heden har vi utökat det så vi har med även leverantörerna. 

Men de har inte riktigt samma lagkrav på sig så det här är upp till beställaren att bestämma. 

Sen har vi gjort riskanalyser. Vi har riktade arbetsmiljömöten där jag och BAS-U sitter med 

projektledningen. Vi hade ganska många under hösten men nu har vi glesat ut dem lite för vi 

känner att vi har bättre koll nu på det mesta. Där har det kommit upp frågor som vi har 

försökt bearbeta och vi har jobbat med riskanalys. Då har vi suttit i en grupp och betygsatt de 

risker som identifierats enligt en riskanalysmodell. 

Dessutom har Hedenverket själva gjort en utredning internt. Det finns en komplikation här 

jämfört med ett vanligt bygge i och med att vi har ett fast arbetsställe, alltså Hedenverket. 

Och innan vi hade avgränsat så att vi hade en byggarbetsplats så är samordningsansvarig för 

fasta driftstället ansvarig även för de byggarbeten som utfördes. Därför hade vi täta 

samordningsmöten under hösten när det var ett öppet område. Då hade Hedenverket arbeten 

som pågick samtidigt som de första förberedande byggarbetena och inom samma område. Då 

var det hela tiden en samordningsfråga. Det sker fortfarande samordning, men nu är det en 

byggarbetsplats. Det innebär att om personalen från Hedenverket måste in och göra något på 

byggarbetsplatsområdet, då måste det samordnas. Allt annat som inte rör bygget låter man 

vara. 

Dessutom har de fått göra en riskanalys om hur de kan påverkas av bygget. Och sen har vi 

gjort en riskanalys om risker inne på bygget.  

6. Har det funnits tillräckliga resurser för arbetsmiljöarbetet i projektet? 

Svårt att säga, det känns som att vi har haft tillräckliga resurser men det är inte där 

problemet ligger utan det är identifiering av problemställningar. Just att förutse saker är det 

största problemet, att få med sig allt. Vi arbetar efter en modell som vi tror på och det har vi 

fått resurser till. Om det är tillräckligt är svårt att säga, det är väl tyvärr det som blir facit i 

slutändan. 

– Känner ni att ni har möjlighet att göra det ni tycker att ni ska göra? 

Ja, jag tycker det. Det är ändå lyhört, om vi säger så och det är väldigt viktigt i sådant här 

projekt. Flaggar man för någonting så får man direkt gehör för det. Huvudskyddsombudet på 

Hedenverket sitter med väldigt mycket och finns med på ett positivt sätt. Jag vill också trycka 

på att det är ett lagarbete, det räcker inte med att vi sitter och tycker något eller försöker få 

fram något utan det gäller att få ut det sedan. Det är väldigt mycket Bjarnes (BAS-U) arbete 
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att få det ut ända ner till siste byggnadsarbetare, som kanske dessutom inte kan svenska. 

Alltså att man är med på noterna. Exempelvis finns det ju ganska många obekväma beslut 

som gör att folk inte får göra riktigt som de vill när de jobbar på en sådan här arbetsplats. 

Därför att det är så mycket som är farligt. Det är ju inte så att man känner att det är farligt 

hela tiden, men det är ändå farligt. Det är ett ganska högt bygge, så vi ställer oss frågor som; 

Vad händer när vi har fått upp byggnaden och montagearbetet påbörjas? Under den tiden så 

kan det ju när som helst, om man har riktigt otur, börja brinna. Hur mycket folk är det inne i 

byggnaden då? I en byggnad som inte har ett brandskydd än. Det gäller ju att det finns 

utrymningsvägar, möjligheter för arbetarna att ta sig ut. Detta är ett exempel på en farlig sak 

som finns. Därför är det viktigt att få ut information till alla. Till exempel får de inte ha 

hörselkåpor med radio i, för att de ska kunna nås av larm. Det räcker med att de har 

högljudda maskiner. Det är en sak som arbetsmiljöverket börjar trycka hårdare på. Vi har 

haft möten med arbetsmiljöinspektören och de har varit på plats och tittat.  

Det är ett ständigt arbetsmiljöarbete som pågår, det är inte något man gör i början och sen är 

det klart. Många kan nog ha den uppfattningen att så länge man har en arbetsmiljöplan så är 

det bara att köra sen. Det är ju klart att ju större projektet är desto mer kontinuerligt arbete 

och uppföljningar blir det. 

– Känner du att det är vanligt att det brister just i kommunikationen? Att ni gör ett stort 

arbete och att det inte når ända fram ibland? 

Jag har inte varit med på ett så här stort projekt förut så det kan jag inte svara på. Men ja, det 

finns ju alltid en risk. I slutändan är det oftast montören eller byggarbetarens säkerhet det 

handlar om. Ja, det finns en risk att informationen inte når ända ner, människor är olika och 

det finns folk som inte tycker att det här gäller mig.  

Här ska tilläggas att BAS-P har ju också ett ansvar efter att byggnaden är färdigställd. Att det 

inte finns farliga saker inbyggda eller att det finns risker för brukaren av 

byggnaden/anläggningen. I praktiken kan jag alltså gå in, när det närmar sig slutet på bygget, 

och kräva en ombyggnad om jag ser en risk.  

7. Hur har riskhanteringsarbetet gått till? 

Strykes, redan behandlad. 

8. Har BIM haft någon betydelse för arbetsmiljöarbetet? 

Jag är inte så insatt i BIM, kan jag säga men WSP jobbar med BIM. Det finns en speciell 

grupp som jobbar med BIM åt WSP-Sverige. Projektet har en Navis-modell, men jag har inte 

tittat så mycket i denna än. Jag ska ta åt mig det och göra det för nu är det mycket 

projektering framme så det börjar bli riktigt intressant för mig att gå in och ta del av 

modellen.  

– Annars är det vanliga 2d-ritningar ni tittar på när ni försöker hitta riskerna? 

När jag sitter och går igenom med projektörerna tittar vi på 2d-ritningar, men det har alltid 

modellen med sig i huvudet. För de har modellen och jobbar hela tiden med 3D-modellen.  
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Leverantörerna sitter ju helt och hållet med 3d under mötena, och diskuterar korsningar och 

kollisioner med mera. Det är mycket sånt i ett sånt här projekt, komplext industri- och 

processprojekt. Det är svårt nog så det är ett  bra hjälpmedel i den här typen av projekt. I 

framförallt sjukhus och industri är det väldigt bra med 3d och den typen av 

informationssystem. 

9. Vad ser du för möjligheter med BIM och arbetsmiljöarbete? 

Ja, möjligheterna ser jag ju nu då. Men det här är något vi kan bli bättre på, eftersom att BIM 

ändå är ganska nytt det också. Att mer jobba i de här modellerna med att leta och titta för att 

se hur det blir. Jag känner att jag skulle ha varit tidigare i den världen. Men möjligheter finns 

det definitivt i att se problem och annat. 

10. Har ni, i projekteringen eller i tidigare skede, studerat liknande industriprojekt och 

tagit lärdom av det? 

Vi har inte studerat deras BAS-P arbete, däremot har vi gjort studiebesök. Jag har gjort 

studiebesök och varit på nya renseriet (Stora Enso, Skoghall). Jag har sett en hel del av det 

projektet men där har ju Bjarne med sig väldigt mycket. Sen har vi varit på Åbyverket i 

Örebro och tittat på den turbinen och installationer runt den. Tillsammans med 

byggledningen har jag varit i Åmotsfors och tittat på sopförbränningspannan som byggdes 

där för några år sedan.  

– När ni har varit på de här projekten, vad är det ni har studerat då? 

Vi har tittat mest på anläggningarna, hur det ser ut. Tycker vi att det ser bra ut? Är det så här 

vi vill att det ska se ut? När vi var på Åbyverket så kändes det inte så bra, vi funderade på om 

det verkligen var bra. Och när vi var i Åmotsfors så tyckte vi att det kändes hemskt mycket 

bättre arbetsmiljömässigt. Då tar man med sig det. Nu är det positivt att arkitekten är samma 

som i Åmotsfors och jag hoppas att han har fått med sig en hel del från det projektet. En sak 

som arkitekten och jag arbetat med är att få miljön att vara tillräckligt ljus i en sådan här 

byggnad. Det är massor av våningar och sedan beror det på hur smutsig processen är, hur 

smutsigt det blir är en viktig faktor. Det är ju lite svårt att sia om det eftersom det är två olika 

typer av pannor. I Åmotsfors var det väldigt rent måste jag säga, och de var väldigt stolta över 

sin anläggning så de sköter den väldigt bra. Vi har inte bara konstaterat att det ska vara bra 

belysning, utan även hur olika ytor reflekterar ljuset. Vilka färger är det ska det vara? Att ha 

någorlunda ljusa färger men som samtidigt inte blir nedsmutsade hela tiden. Så det finns 

mycket att göra, ända från arkitektens arbete. Då tänker man mest på brukarskedet, den 

handlar inte så mycket om bygget. 

Åbyverket var inte helt klart när vi var där, men där satt elinstallationer svårt till. Och då 

tänker man på hur ska det fungera efteråt? Att det är ”tjorvigt” under byggtiden, det är det ju, 

men sen måste det finnas möjlighet att utföra service efteråt. Det måste vara någorlunda 

åtkomligt utan att det innebär risker. Till exempel byta ljuskälla i en belysning som sitter 

jättehögt upp, vad gör man då? Eller rökdeckare som sitter högt upp och behöver servas? Så 

det är många sådana frågeställningar vi jobbar med och försöker få grepp om. 
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Bilaga 4 – Björn Syversson 

Platschef hos ByggDialog på Hedenverket Etapp 3. Intervjun handlar om arbetsmiljö under 

produktion av Hedenverket Etapp 3. 

1. Vad är din bakgrund? Tidigare erfarenheter? 

Jag har hållit på sen 1975 som arbetsledare. Jag har varit med på alla typer av jobb 

egentligen. Skolor, sjukhus, industrier bostadshus och renoveringar. Som platschef började 

jag 1980, då hade jag mitt första ”egna” jobb. Det var en renovering på Hagfors sjukhus. 

2. Vad är din roll i projektet? 

Här är det lite speciellt. Jag är egentligen inte platschef, det är en annan person som är det. 

Här har han BAS-U-rollen. Det är vi som brukar ha den annars. Men vid sådana här jobb, där 

det kommer kanske 250-300 personer har beställaren ansatt en speciell person för detta. Vi 

kommer i princip vara klara med vårt arbete innan semestern. Innan de flesta andra kommer 

hit. Därför ligger det hos honom då och det har gjort det hela tiden. Men det drivs ungefär 

som vanligt. Jag kör ungefär som jag alltid har gjort, med arbetsmiljö och allt det där. Så han 

har det ganska lugnt än så länge. Men han får nog mer att göra sen. När vi skall arbeta 40 

meter upp i luften och riskerna ökar. 

– Kommer du vara kvar här efter semestern även om era jobb avtar? 

Det vet jag inte än. Det beror på vilka andra jobb vi får. Antingen blir det jag eller 

arbetsledaren som blir kvar. Mest troligt är att det blir arbetsledaren som stannar. 

3. Vad är din roll i arbetsmiljöarbetet? 

Jag har ju inte yttersta ansvaret för det som sagt men jag driver ju det som jag alltid har gjort 

ändå. 

4. Vad är ditt mål med arbetsmiljöarbetet? 

Framförallt att ingen skall bli skadad såklart. Vi vill ju att alla skall komma hem på kvällen. 

Dessutom så vill jag ju att det skal vara en bra arbetsplats där alla trivs. Det skall kännas 

roligt att gå hit. Sen försöker jag göra så det blir lätt att jobba. Att vi har de rätta hjälpmedlen 

så att man inte behöver slita ut sig på jobbet. Det finns mycket hjälpmedel nu för tiden, men 

det har varit jobbigt här är ju att det har varit ett vinterjobb. Det blir ju värre när det är kallt 

och halkrisken är större och så vidare. Det är ju svårt att komma undan. Men vi har satt tält 

över delar av arbetsplatsen för att underlätta när vi gjuter så vi slipper dra över presenning 

och så. Men vi kan inte klä in hela arbetsplatsen. Vi måste ju in med grävmaskiner och så. 

5. Tycker du att arbetsmiljön varit tillfredsställande i det här projektet? 

Ja vi har ju haft medarbetarsamtal. Alla har tyckt att det är bra här och att det är roligt att 

komma hit. Vi har även hyrt in personal ifrån ett annat stort företag och de tycker också att 

de fungerar bra. De vill gärna fortsätta med oss istället har de sagt. Det tyder väl på att det är 

nått som fungerar. Trivsel hör ihop med arbetsmiljö tycker jag. 
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6. Upplever du att det finns några vanligt förekommande brister i arbetsmiljöarbetet? 

Ja till exempel när prefableverantören kommer hit och skall montera sina grejer. De är ju 

vana att köra sitt race och det händer att det brister lite i säkerheten där. Att de slarvar med 

säkerhetsutrustningen till exempel. De är lite stressade och de vill köra så fort som möjligt. 

Dessutom ligger de lite efter i tid då. Det har inte riktigt gått lika bra som de hade tänkt sig 

från början. Nu sätter de ju upp skyddsräcken. Annars skulle de ju gå med linor men det 

stretar och tar emot så ibland lossar de linan. De har sele på sig men det är inte alltid de 

kopplar på linan. När chefen ser på kopplar de på linan men sen slarvar de när han inte 

kollar. Det är så det fungerar ofta. Man tar den lättaste vägen. 

– Är tidspress någonting som ofta leder till att det brister i säkerheten? 

Ja så är det. Jagar man på arbetarna där ute för att det skall gå fortare så hoppar de ju över 

vissa grejer som kan vara jobbiga. 

7. Kan du förklara hur produktionsplanering och samordning hänger ihop? 

I produktionsplanering är det, första man gör en huvudtidplan, de olika etapperna får en 

varsin post i diagrammet och de ska inte kollidera. Sedan styckas den planen isär till 14-

dagars tidplaner. Här är det arbetsledaren, Benke, som gör den. På den ser man vad som ska 

göras på vilken dag.  

8. Hur sker samordningsarbetet i projektet? 

Det gäller att få rätt person och rätt yrkesgrupp på rätt plats, samordning och planering går 

hand i hand. Planeringen kommer först men går sedan över i samordning. Nu krånglar det 

lite, vi har fått hit en ny elfirma som vi inte känner riktigt. De skulle igång uppe vid 

”krosshuset” i fredags och börja med jordkablar, så vi tog dit en grävmaskin. Men på fredagen 

stod grävmaskinen och vänta för det kom ingen elektriker, så vi fick ringa och så kom det en 

kl. 12, men han visste ingenting. Då är det lite svårt, när man talar om för dom vad som ska 

göras och de skickar hit folk som inte kan och vet vad som ska göras. Men det är ju en ny 

firma. 

– Så det har mycket med kommunikation att göra? 

Ja, chefen visste ju vad det gällde men han hade inte förmedlat det vidare. Då blir det ju 

problem, speciellt när en grävmaskin står och väntar som kostar runt 1000 kr/timme. Det är 

inte så roligt, det kostar ju pengar. 

9. Vilka är ansvariga för samordning i projektet? 

Det är jag som är ansvarig för huvudtidplanen, och Benke för 14-dagarstidplanen. Sen finns 

det ju en annan huvudtidplan på ett sådant här jobb och den har Hedenverket ansvar för. De 

lägger upp hela projektet, dels vår del men även leverantörernas delar. Så ur den planen får vi 

vår avsatta tid och på den baseras vår huvudtidplan.  

10. Hur sker kommunikationen mellan de som planerar/samordnar aktiviteter och de 

som utför aktiviteten? 
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Här är det ju inte så mycket folk än, så här tar Benke in alla gubbar på torsdagen och går 

igenom 14-dagarstidplanen med dem. Även mark är med på det mötet så de vet vart de 

behövs. Men är det mycket folk så tar vi bara in lagbasarna, och så berättar vi hur vi har tänkt 

och så får de komma med deras synpunkter. Sedan är det deras skyldighet egentligen att ta 

upp det med deras gubbar där ute. Men det är lite svårt ibland då, så vi har pratat på ibland 

om vi ska ha stormöte, alltså stå ute och tala om för allihop vad som händer under veckan. 

Det kan nog vara bra det också, men det har vi inte gjort här eftersom att alla får plats här 

inne.  

”Samtidigt” så kör vi även en sittande skyddsrond med alla här inne, då går vi igenom 

skyddsrondprotokoll och frågar om det. Om det fattas något som skyddsräcken, 

skyddskläder, material, första förband. Sedan går vi en skyddsrond ute och då går vi med 

Bjarne och en från Hedenverket och vårt skyddsombud och jag eller Benke. 

11. Hur arbetar ni med riskhantering? 

När vi startar gör vi en stor riskhantering kan man säga, en arbetsmiljöplan och sådana saker 

som vi går igenom. Sedan försöker vi ta sådant på arbetsberedningar, när vi startar ett nytt 

jobb. Då tar Benke in gubbarna som ska göra jobbet och gör en arbetsberedning. När vi 

började här så tog Benke in alla olika yrkesgrupper och gjorde arbetsberedningar. Så när vi 

började forma och armera så tog vi en dom och gjorde arbetsberedning på det. Sedan känner 

vi ju de som jobbar här så väl så vi vet ju hur de jobbar. Det är ju skillnad när det kommer 

nytt folk, till exempel mark. Då går Benke igenom jobbet med dom men sedan ska ju de göra 

en egen riskanalys. Ett annat moment är till exempel när vi ska börja med gipsväggar. 

12. Använder du BIM i ditt arbete? I så fall hur? 

Jag är inte så jädra ”hajj” på BIM, det jag använder det till är att visualisera byggnaden för att 

se hur det blir i verkligheten. Igår, till exempel, kom de som satte upp traversen och frågade 

om traversen behövde nå till en speciell apparat. Och då var det bra att ta upp modellen och 

se hur långt traversen behövde nå. Det är sådant jag mest använder modellen till, det är ju en 

träningssak hur mycket man använder den. Ju mer man använder den desto bättre blir man. 

13. Ser du några möjligheter med att använda BIM i arbetsmiljöarbetet? 

Inte som jag sett nu, men det kommer säkert ju mer man sätter sig in i det. Det är nog lättare 

för er ungdomar att lära sig än för en annan. Vi kör ju lätt fast i gamla saker som man vet 

fungerar. Men det är bra att det finns, det är lätt att se hur högt det blir. Man får se risker 

med hur det är 40 meter upp i luften, till exempel om man tappar grejer. Tappar man en 

skiftnyckel är det inte så bra på den höjden. 
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Bilaga 5 – Bengt-Göran Petterson 

Arbetsledare hos ByggDialog på Hedenverket Etapp 3. Intervjun handlar om arbetsmiljö 

under produktion av Hedenverket Etapp 3. 

1. Hur ser din bakgrund ut? Tidigare erfarenheter? 

Jag var snickare innan. Jag började -76. Sen har jag varit lagbas i 20 år. Så jag har ju varit 

med på det mesta inom byggbranschen. Och det är en fördel. Jag tycker att fler borde börja 

så. Kanske inte i 30 år då men ett tag. Så man får se hur det fungerar. Men sen har jag 

arbetat som arbetsledare i två och ett halt år nu på heltid.  

2. Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

Det är mitt jobb att driva fram bygget. Sen gör jag lite arbetsberedning och riskanalys och så. 

Sen blir det en del beställning av material också. Jag och platschefen känner varandra väl vi 

det här laget så vi vet precis vem som skall göra vad. Oftast behöver vi inte ens ta upp det. 

Han har mer ansvar över ekonomin.  

3. Vad anser du innefattas i begreppet arbetsmiljö?  

Det är mycket som ingår. Först och främst vill man ju inte att det skall hända något med 

personalen. Det är det viktigaste. Men det är lite pressat hela tiden. Speciellt när det kommer 

till ackordsarbete. Då kan man lätt ta risker för att det skall gå fort. Det måste man tänka på. 

Här har vi ju inte ackord men tiden är ju pressad ändå. 

– Kan man säga att tidspress ofta innebär en stor risk? 

Ja ofta är det så. Det finns nästan aldrig den tiden som man skulle vilja ha till skyddsjobb. 

4. Hur arbetar du med arbetsmiljön idag? 

Vi går skyddsronder varje vecka. Då är det jag och BAS-U tillsammans med skyddsombudet. 

Vi skriver protokoll och åtgärdar de brister vi hittar. Någon punkt är det nästan alltid. Sen 

har vi lagbasmöten varje torsdag. Då går vi igenom 14-dagarstidplanen och så går vi igenom 

om det har hänt någonting och om det varit några tillbud. Sen ser vi om vi har tillgång till 

alla handlingar och om det finns förslag på några förbättringar. 

5. Vilka brister ser du i arbetsmiljöarbetet idag? 

Vi försöker verkligen att göra det så bra som det går. Men om man ser hur många olyckor 

som händer i Sverige varje år så är det tydligt att det händer saker ute på 

byggarbetsplatserna. Men risker finns ju och det kan man inte komma ifrån. På ett sådant 

här bygge till exempel ser vi höjden som en risk. Det är nio våningar och om någon tappar 

något längst upp kan det bli riktigt farligt. Så det kommer krävas mycket samordning här 

längre fram. 
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6. Hur yttrar sig dålig arbetsmiljö på arbetsplatsen? 

Det syns direkt. Till exempel är det viktigt att ha ett städat bygge. Det ska vara rent och 

snyggt. Man ser när man kommer till ett bygge om det är seriöst folk. I Oslo till exempel har 

jag kommit in på byggen som varit rena katastrofen. Då är det inte kompetent folk som 

driver det helt enkelt. I Norge är de sämre på det men det har blivit bättre. 

7. Hur rapporteras tillbud?  

Vi skriver en tillbudsrapport och sen lämnar vi den till BAS-U. Sen lägger han in den i 

portalen. 

– Kommer arbetarna till dig och berättar om det hänt något? 

Många gånger är det som att de skäms lite grann för att rapportera. Det är nästa så att någon 

måste blivit skadad för att de skall komma in. På ett bygge jag var på ville de ha in så mycket 

tillbud som möjligt. Men det måste vara en avvägning. Här till exempel hände det för ett tag 

sen att en person som gick förbi bakom någon som körde med en rondell fick en flis i ögat. 

Den gången gick det bra. Han fick åka in och plocka ur flisen. Men det visar ju på att det är 

mycket att tänka på. 

8. Hur hanteras de risker som upptäcks under produktion på byggarbetsplatsen? 

Om någon kommer in och berättar om något som inte är säkert så måste det ju åtgärdas. Vi 

får se över problemet och ser vad som måste göras. Man ser ju när man går omkring på 

arbetsplatsen om det är något som inte är bra. Vissa tar ett foto då om de ser något. Men det 

är omöjligt att ha full koll på allting som händer där ute. 

9. När utförs arbetsberedning? 

Här kanske vi har gjort lite onödigt många arbetsberedningar. När det har kommit en ny 

person här på arbetsplatsen har de fått fylla i en arbetsplatsinstruktion med namn och 

närmast anhörig och liknande. Sen får han fylla i en blankett där det står vad han skall göra, 

vilka som är inblandade och vad för material han skall använda och så vidare. Sen får han 

göra en skiss som beskriver hur han skall utföra jobbet. 

Men är det så att det är flera inblandade tar vi in hela gruppen och så är BAS-U med också. 

Det kan till exempel ske när det är många kranar på samma ställe. Då gäller det att vara 

observant så de inte går ihop någonstans. 

10. Hur får yrkesarbetarna del av resultatet? 

Där brister det ibland. De som är direkt inblandade skall ju vara med när arbetsberedningen 

utförs, men de som är indirekt inblandade får oftast inte ta del av den. Den finns ju i en pärm 

här inne men det är inget vi sätter upp. På andra byggen där fler har varit inblandade har vi 

ibland haft tavelmöten varje morgon. Då samlas vi varje morgon ute vid en tavla på 

arbetsplatsen och går igenom vad som skall göras under dagen. Men här är vi ett mindre 

antal yrkesarbetare för tillfället. Så alla har bra koll på vad det handlar om. Men det blir 

mycket mer sen. Men jag tycker att man måste väga av. Man skall inte lägga tid i onödan.  
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11. Hur sker uppföljning? 

Det är vi kanske för dåliga på. Händer det inget kan det lätt bli åtsidosatt.  

– Så om det är fyra personer som gjort en sak många gånger innan så kanske det inte behövs 

en arbetsberedning för dem? Utan det är vid ett moment med flera inblandade eller ett 

moment man inte är van vid? 

Egentligen ska man gå igenom bygget vid ett tidigt skede, vad finns det för risker? Det kan 

man ju veta i förväg, och vilka som ska vara med på det. 

– Är modellen ett hjälpmedel till att hitta de här riskerna? Eller fungerar det lika bra utan 

den? 

Jag använder mer modellen till att se detaljer i modellen. Man ser alla plan och hur det är 

uppbyggt. Och riskerna ser man ju bara man tittar ut genom fönstret, när vi ska upp på övre 

plan och gjuta valv. Största riskerna i sådant här bygge är hålgenomföringar, så att de är 

rejält täckta och utmärkta.  

12. Vad är din roll i samordningen? 

Det är ju 14-dagarsplaneringen, men där är även platschefen ett bra stöd som jobbat med det 

i 30 år. Han har ansvar för huvudtidplanen. Sen driver jag bygget, så har vi lagt upp det. Och 

sen har vi projektingenjörer som sitter med inköp av större grejer, som dörrar och fönster. 

Annat material som virke och allt som behövs på arbetsplatsen sköter jag. 

Sedan får man vara lite flexibel, Kynningsrud har en tight tidplan medan vi ligger lite före 

vår. Så till exempel igår fick vi flytta på oss när de skulle lyfta till ett valv, då höll vi på att täta 

men då fick vi akta på oss och göra något annat. Något litet projekt här, så får vi gå tillbaka 

på måndag. 

Det blir ju mer samordning efter semestern, vi har köpt upp el, ventilation, rör och de har vi 

ansvar för. Då blir det mer samordning. Desto mer folk på bygget desto mer sådana jobb blir 

det, som arbetsberedning 

13. Vad gör ni vid lagbasmöten och vilka är med på mötena? 

Är det stora lag, är det lagbasen plus de andra yrkesgruppernas lagbas som är med. Men som 

här när vi är lite folk, har vi tagit in alla så de får vara med och känna sig delaktiga. Det blir 

ju skillnad när man är 20, 30, 40 man. Då går vi igenom tidplan och hur jag har tänkt. Vi 

planerar inför kommande vecka, och använder oss av 14-dagarstidplanen. Men så får man 

justera med den allt eftersom. I stort så stämmer den men lite får man justera.  

14. Hur sker kommunikationen mellan olika arbetslag/yrkesgrupper på arbetsplatsen? 

De pratar ju med varandra om det är något men oftast kommer de ju in till mig och pratar. 

Sedan beror det på hur stark lagbas du har där ute, en skicklig lagbas kan ju nästan styra ett 

helt bygge. Jag vill ju egentligen ha full koll på vad som händer på ett bygge. 
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15. Använder du BIM i ditt arbete? I så fall till vad? 

Jag har ju fått en Ipad så då har jag tagit kort och skrivit vad kortet är för något och använt 

det till egenkontroller. Men det är ju ett riktigt bra hjälpmedel när vi visualiserar.  

16. Ser du några möjligheter med att använda BIM i ditt arbete? I så fall hur? 

Det är ju bra det här med visualisera, man kan vända och vrida och se hur det blir. Man kan 

plocka bort saker så man bara ser till exempel pålar och fundament. Det är ju bra på stora 

byggen, typ skolor och sjukhus. Då verksamheten kan färdigställa ett rum genom att titta i 

modellen. Det är ju svårare att se på en ritning. Sen är kollisioner väldigt lätt att se i en 

modell, det var ju svårare förr.  

17. Hur utförs dokumenthanteringen ut idag? 

Vi sparar det i en pärm och på servern så alla kommer åt det. Men det är inget vi 

återanvänder, inte jag i alla fall. 

18. Finns det ytterligare vardagligt förekommande problem i produktionen? I så fall 

vilka? 

Att få fram handlingar i tid.
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Bilaga 6 – Bjarne Andersson 

Arbetsplatschef och BAS-U på Hedenverket Etapp 3. Intervjun handlar om arbetsmiljö 

under produktion av Hedenverket Etapp 3. 

1. Vad är din bakgrund och tidigare erfarenheter? 

I skolan gick jag fyraårig teknisk linje. Sen började jag jobba på NCC som utsättare. Sen blev 

jag arbetsledare, sen platschef. Efter det bytte jag till konsultverksamheten och jobbade på 

WSP i fem år. Och sen startade jag eget i augusti i fjol. Det jag har gjort mest hela tiden är 

industriprojekt. Till exempel pappersbruk i Skoghall, Rottneros, Bäckhammar, Utansjö, 

Grycksbo. Sen har jag varit i Kiruna på LKAB en sväng också. Sen har det varit lite annat 

emellan då. Nått hotell och liknande men det är industriprojekten som genomsyrar min 

värld. 

2. Vad är din roll i projektet?  

Jag är arbetsplatschef och BAS-U. Arbetsplatschef kan betyda olika saker. Det är lite 

beroende på vad beställaren vill skall ingå. Här är det montagesamordning och 

arbetsmiljösamordning. Det innebär att jag skall se till att alla får tid och plats att göra det de 

skall göra och se till att alla gör det på ett säkert sätt. Att de följer arbetsmiljöföreskrifter så 

att det inte händer någonting här. 

3. Vad är ditt mål med arbetsmiljöarbetet? 

Mitt mål är att det skall gå så bra så att det inte händer en enda olycka. Nu finns det ju inga 

sådana projekt men man kan egentligen aldrig vara nöjd förrän det blir så. Det är svårt att 

acceptera. Till exempel en sträckning i en muskel. Sådant kan arbetsmiljöarbetet inte göra så 

mycket åt. Det bara händer ändå. Men det är målsättningen. 

4. Vad ingår i arbetsmiljöarbetet enligt dig? 

Arbeta för hälsa och säkerhet, ungefär så. Att man skall kunna komma till arbetsplatsen och 

vara trygg i att man kommer hem på kvällen och mår bra. Sen finns det psykosociala 

förhållanden och det ingår i arbetsmiljön det med. Det finns många vägar att tänka på 

arbetsmiljö. Men i det stora hela handlar det om att de som är här mår bra.  

5. Vad fungerar bra med arbetsmiljöarbetet? 

Nu har vi inte utsatts för några jättestora prov än. Men det som jag kan säga är att det känns 

som vi är väl förberedda på att anstormningen kommer. Nu är vi 30 man här. Det är inte lite 

men det är en ganska normal nivå på antal deltagare på arbetsplatsen. Men när vi blir 200 

man här sen så sätts det stora prov på att folk respekterar varandra. Då kan det behövas en 

domare som kommer och pekar lite, med hela handen. 

6. Finns det några brister/problem i arbetsmiljöarbetet? I så fall vad? 

Smågrejer. Dokumentationen är någonting som alltid efterfrågas och det är också det som är 

svårast. Att se till att allting finns. Det är ett digert arbete att hålla reda på det. Och det är 
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också det vi bedöms efter om det skulle hända något. Det är det enda som är riktigt mätbart. 

Så finns inte rätt dokumentation så kan någon bli dömd enligt arbetsmiljölagen. Så det är ett 

stort ansvar att försöka hålla reda på det. 

7. Hur sker dokumentationen av olyckor och tillbud? 

Ja det första som händer är naturligtvis att larmet går. Efter det informerar man 

arbetsmiljöverket och beställaren. Efter det görs en utredning. Arbetsmiljöverket gör 

skillnad på om det är en allvarlig olycka eller inte. En olycka som inte är allvarlig, till 

exempel en sträckning eller en stukad fot kan vi göra en egen utredning på här på 

arbetsplatsen och den behöver vi inte heller anmäla någonstans. Då ser vi om det finns något 

mönster eller så och om det finns något vi kan förändra. Men är det så att det händer en 

allvarlig olycka så får vi inte ens regeltyda den utan det är polis och arbetsmiljöverket som 

gör det. Och det är såklart mycket ansträngande för alla inblandade. Dom letar ju efter våra 

misstag. Det är ingen som kommer att få beröm efter en sådan grej. I mångt och mycket är 

lagen utformad som så att händer det ingenting här, om ingen blir skadad så har vi gjort rätt. 

Hur vi än har dokumenterat och skött oss. Men är det så att någon blir skadad här. Det är då 

man gå in och tittar om vi sköter vårt arbete. Då skall det finnas riskinventeringar och 

arbetsberedningar. Och så skall de även ha efterföljts. Utredningen kan bero av i fall man har 

ett konstruktionsfel, ett montagefel eller ett handhavandefel. Ungefär så är det indelat då. Är 

det så att konstruktionen är felaktigt utförd vilket händer med jämna mellanrum, då går de 

tillbaka till egenkontroller för konstruktörer och arkitekter. Är det så att det handlar om ett 

handhavandefel, då tittar man i montageplaner. Till exempel om prefabmontörerna skulle 

tappa någonting. Hur har man då dokumenterat att de skulle göra jobbet och hur har 

informationen skett. Det kan ju vara så att någon i den organisationen har fått fel 

information. Eller så kan det vara så att den som utför jobbet gör någonting fel, vilket är den 

vanligaste orsaken. Han kan vara stressad eller ta en genväg. Och den stressen behöver inte 

alltid komma ifrån att det är vi som sätter press på att det skall vara färdigt i tid. Det kan lika 

gärna vara det faktum att det är fredag klockan fyra som är stressfaktorn. Att han vill göra 

färdigt ett visst jobb. Det är vid sådana tillfällen det är vanligast att det händer saker. 

8. Hur fungerar dokumentationen vid skyddsronder? 

Just nu använder vi det lilla byggets sätt att göra det. Vi går en gemensam skyddsrond där vi 

dokumenterar på ett papper. Vi skriver ner de saker vi ser och ser till att de blir utförda. När 

det kommer till det större bygget, när vi blir fler här med fler aktörer. Då gör vi tvärt om 

nästan. Då gör jag en sittande skyddsrond och alla entreprenörer gör sin egen. De skickar in 

den till mig och sen tar jag alla dokumenten och går igenom dem på en sittande skyddsrond. 

Sen gör jag även riktade skyddsronder och det kan vara mot trycktankar, räcken, maskiner 

och ställningar. 

9. Har ni gjort eller kommer ni göra något i förebyggande syfte för att säkra 

arbetsmiljön i “nästa fas”? 

Vi har förbrett oss på engelska. Projektet har lovat att vi håller oss till svenska och engelska. 

Men i och med att hela EU är öppet så kommer det montörer från flera länder. Jag vet att en 

firma från Polen är kontrakterade. Sen kommer det säkert fler stålleveranser från Estland 

och så vidare. Och det är väl egentligen inget konstigt med det. Dem här killarna, och det är 

100 % killar vare sig man vill att det skall vara så eller inte, dem brukar vara väl utbildade. Så 
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om det händer något så brukar det vara på individuell nivå. Men vi har inte förbrett oss på 

något annat sätt än att vi har översatt alla våra dokument till engelska. Och om det är någon 

som inte kan engelska så måste de ha egen tolk med sig som kan återupprepa det han har 

sagt på engelska. 

10. Hur sker samordningsarbetet i projektet?  

Vi försöker att vara så väl förberedda som möjligt. Med tidplaner och att vi har förstuderat 

montagesättet. Vi har planerat för stora lyft vid utsatta datum, eller åtminstone i veckor. Vi 

vet när alla stor moment skall ske reda nu. Som tillexempel när turbinen, kondensatorerna, 

kyltornet och pannan. Det är sådant som är styrande för montaget. Därför försöker vi göra 

färdigt så att de kan montera samt att det inte skall vara massa folk inom riskområdet för de 

olika montagen. 

– Är det du som har det ansvaret? 

Mitt ansvar är att se till så att planerna blir så, och att vi kan ha konstruktiva idéer om det 

skulle ändra sig på nått sätt. Leveranser kan bli försenade, det kan hända saker som gör att 

man måste flytta det någon vecka. Då ska jag hjälpa till att samordna det här så att alla vet 

om att det är förändringar på gång. Det gör vi genom att ha möten, till att börja med har vi 

möten en gång i veckan men av erfarenhet brukar det sluta med 4-5 möten i veckan. Så i 

princip varje dag, då blir direktinformation om dagen som kommer och dagen som kommer 

efter. 

11. Tror du att ni kommer få problem med samordning av arbetet när fler UE kommer 

hit? I så fall vad? 

Ja problem är ju oftast utav den naturen att någon entreprenör halkar efter, och det påverkar 

de andra. Då gäller det att minimera den påverkningen som är och samtidigt försöka att jaga 

den som ligger efter, med alla till buds stående medel. Det är då man kan uppleva ett 

stressmoment i det.  

– Menar du att samordningen består av att de som ska utföra ett arbete ska få plats att göra 

det på ett säkert sätt utan att det är för mycket folk runt omkring eller över dem? 

Ja minimera riskerna i alla led. Företagen ska ju vara medvetna om att en stor risk är ju 

alltid pengar, att montaget inte får kosta hur mycket som helst. Därför ska det vara rätt nivå 

på både säkerhet, utförande och montage. Skulle man minska riskerna så lågt det går då 

skulle varje entreprenör i slutändan få vara här själv och göra sin grej. Och så kommer nästa 

in och gör sin grej och sen åker därifrån. Det är ju ekonomi som styr att försöker trycka ihop 

ett projekt så kort som möjligt. Så att alla gör sina jobb ”samtidigt”, koordinerat. Och det är 

ju här riskerna börjar, då gäller det att tillsammans med varje entreprenör ta bort så många 

risker som möjligt, och minimera de som är kvar. En bra medelväg är ju det vi, eller alla letar 

efter.  
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12. När sker en riskanalys? 

Man gör det i olika steg, först identifieras risker. Har vi arbete på hög höjd? Ja det har vi. 

Har vi arbete under vatten? Nej det har vi inte. Man sorterar ut vilka risker som finns på 

projektet. Sedan går man in och gör en generell beredning utav de riskerna och talar att så 

här ska vi bemöta riskerna när de dyker upp. Sedan är det vanligast att man går ner på en 

arbetsberedning. Här har vi den risken som vi redan identifierat, här lyfter vi högt som 

exempel, stora kranar, tunga lyft. Då har vi sagt att vi ska göra så här, som vi redan har 

bestämt oss för då. Och kommer ner till en nivå som vi känner känns trygg.  

13. Använder du BIM i ditt arbete? I så fall hur? 

Jag använder inte det som de flesta andra gör som letar krocktester, problem och sådana 

grejer. Jag tittar mer på storlekar, hur det är, hur det ser ut, stora kanaler, hur är det tänkt 

att vi gör här, här är blir det intressant att se, den där ska jag fråga efter lite mer, jaha det är 

så här det här kyltornet ser ut. Jag får bra koll på storleker, passager, ser även en del 

bekymmer som man kan få. Det är femte pannan jag är med på och alla ser lite olika ut, men 

i stort så påminner de ganska mycket om varandra. Det finns ju vissa stadier i processen som 

är värre än andra. Det är ju innan alla gretting-plan, alla skydd och sånt är uppe och de 

arbetar på flera olika nivåer. Det är väl den risken som känns otäckast varje gång, det räcker 

med att man tappar en bult eller liknande så kan slå ihjäl någon med rätt otur. Det kan 

studsa långt och så där, det är den delen av processen som är riskfylldast. 

– Vilka åtgärder kommer ni ta mot det? 

Det blir ju till att klä in gallerdurksplaner och så här, de får jobba med plyfaskivor runt sig. 

Man får se till att avskärma för rondellsprut eller svetsloppor och sådant där då. 

14. Skulle du vilja använda BIM mer i ditt arbete? 

Ja, för egen del så är det väl tredje-fjärde gången som det är med i ett projekt. Jag tror att de 

som är experter har utvecklingspotential, man skulle kunna få ut mer information bara 

genom att markera en detalj när man tittar i modellen. Själv har jag ganska långt kvar innan 

jag är ”medtävlare” till dem i alla fall.  

Följdfrågor: 

– Skulle du kunna förklara lite vad är skillnaden på platschef och arbetsplatschef är? 

Björn är ju platschef för ByggDialog och ByggDialog är ett av fem större kontrakt. Just nu är 

ju bara ett utav av kontrakten i produktion. De andra är Andritz, Raumaster, TGM och det är 

Radscan. Det är de stora kontrakten, min uppgift blir mer när alla de fem finns på platsen 

här. Att de tillvara allas intressen och framförallt projektets intressen. Särskilt om det skulle 

göra avvikelser från tidplan och sådant där. Då får man en större roll som ”idrottsdomare” 

som säger att det här är projektets röda tråd, den här delen har just nu förkörsrätt och dem 

satsar vi på för det styr sluttiden. Och sen kan det ju byta. Så de andra prioriteras en stund.  

Alla de här kontrakten kommer med egna platschefer. Jag är ju Karlstad Energis 

representant. Bakom, eller över mig, sitter delprojektledare på bygg, panna och så vidare. En 
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som har kvalitetsansvar för varje kontrakt kan man säga. Det gör ju att den finns många 

”kockar” som vill bidra, men deras bidrag är störst på den teoretiska biten. Vad man vill köpa 

och hur kvalitén ska vara när man är färdig. Det är inte mitt huvudsyfte, granska att dom gör 

målning tillräckligt bra, eller valt rätt bult till konstruktionerna. Det är inte mitt huvudsyfte, 

mitt syfte är att arbetsmiljö och samordning. Jag ska hjälpa alla och se till så de kommer in 

vid rätt tidpunkt och till rätt pengar. I slutändan bedöms vi utifrån om det är färdigt i tid, till 

rätt pengar och om vi inte haft någon allvarlig olycka. Sköter vi inte något av det är vi inte 

tillräckligt bra, gör vi däremot det tycker alla vi är jätteduktiga. 
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Bilaga 7 – Morgan Berglund 

Förman hos ByggDialog på Hedenverket Etapp 3. Intervjun handlar om arbetsmiljö för 

yrkesarbetarna på Hedenverket Etapp 3. 

1. Vad har du för tidigare erfarenheter och bakgrund? 

Utbildad snickare sedan 26 år sedan, har arbetat som snickare sedan dess och är förman nu, 

första bygget. 

2. Vad tycker du innefattas i begreppet arbetsmiljö? 

Säkerhet och bra kamratskap. 

3. Hur upplever du arbetsmiljön på Hedenverket? 

Den är bra, vi har inte kommit så långt än men än så länge är den väldigt bra. 

4. Vad tycker du är ett vanligt förekommande problem med tanke på arbetsmiljö? 

Det kan vara damm och mycket skräp som ligger överallt, svårt att komma fram. Sådana 

grejer. 

5. Får ni tillräckligt med tid för att utföra arbetet på ett säkert sätt? 

Ja det tycker jag, det har blivit bättre och bättre med åren. Mer fokus på säkerhet idag än för 

säg 10 år sedan. Men blir det mycket stress så glömmer man bort en del av säkerheten, så är 

det ju. 

6. Tycker du att ni som arbetar på bygget blir väl informerade om de risker som finns? 

Ja, det tycker jag. 

7. Tror du att arbetsberedning är en bra åtgärd för att hantera en risk? 

Ja, man går igenom bygget, det man ska göra och gå igenom säkerhet för varje grej, det är 

bra. 

8. Skulle du tycka att det vore bra om alla inblandade fick arbetsberedningen skickad till 

sig, till exempel till mobilen? 

Nej det är bättre att samlas i grupp och prata igenom momentet. 

9. I de fall där arbetsberedning utförts, följs den då? 

Ja det får jag väl säga. 

 



  Bilaga 7 

XXVIII 
 

10. Vad tror du skulle kunna leda till att fler rapporterar tillbud? 

Det vet jag inte, det är svårt. Skär man sig på ett finger så bryr de sig inte om att rapportera, 

de tycker inte det gör något. Bryter man ett ben är det mer uppenbart, allt ska väl 

rapporteras egentligen. Men det är svårt. Vi skulle kunna göra det bättre. 

11. Är de som arbetar på bygget är medvetna om det arbetsmiljöarbete som pågår på 

kontoret? Reflekteras arbetsmiljöarbetet som sker på kontoret ute på arbetsplatsen? 

Ja det märks. 

12. Har du fått se den 3D-modell som finns över bygget? 

Ja. 

– I så fall, tror du att den skulle kunna vara ett stöd vid: 

a. Arbetsberedning? 

Ja visst, vi har inte använt den än men jag tror det blir mer och mer. 

b. Lagbasmöten? 

Ja det är samma där, gå in och se exakt hur det ser ut och hur det blir när det är färdigt. Bra 

hjälpmedel. 

13. Har du något förslag på vad som ytterligare skulle kunna förbättra arbetsmiljön för 

er? Eller ytterligare tankar kring arbetsmiljö? 

Det är ju viktigt att var och en tänker sig för. Sedan att prata igenom arbetsberedningar om 

vad som kan hända. 

14. Tror du en arbetsplatsdator med modellen till hjälp här? 

Jag tror inte det, det är lättare med en ipad och att en har ansvar för den.
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Bilaga 8 – Carl Bylund 

Arbetar med samordningsfrågor där 3D och BIM är en del i projektsamordningen på Plan 

B AB. Intervjun handlar om kommunikation, dokumentation, BIM och projektet 

Hedenverket Etapp 3. 

1. Vad har du för tidigare bakgrund och erfarenheter? 

Jag är civilingenjör. Jag har pluggat i Lund med inriktning mot konstruktion. Under tiden 

som jag pluggade jobbade jag även som entreprenör på anläggningssidan. Då jobbade jag 

som entreprenadingenjör, kalkylator och vid mindre projekt så var jag även platschef. Senare 

halkade jag mer in på projektledning och samordningsfrågor. Sen kom jag i kontakt med 

BIM i mitt exjobb. Då insåg jag att det inte bara var en CAD-fråga utan även en 

projektledningsfunktion, eller i alla fall ett stöd till projektledning. Så nu jobbar jag på Plan-

B och vi jobbar bara med samordningsfrågorna där 3D och BIM är en del i 

projektsamordningen. 

2. Vad är din roll i projektet? 

Här är jag modellsamordnare. Vi har varit med i ett och ett halvt år nu lite drygt. Vi var med 

innan någon entreprenör blivit upphandlad. Vi har kört det här tänket sen dess. Och där på 

vägen hoppade ByggDialog på och dem är med på det tänket. De satsar ju ganska hårt på 

BIM och har stor ambition. Så i min roll ingår det att hjälpa till där det behövs. Vi har 

modellsamordningsforum. Det är det vi gör. Vi träffas allihop varje månad. ByggDialog 

brukar inte vara med så mycket eftersom det är fokus på processamordningen. Där 

diskuterar vi allt från teoretiska och tekniska frågor till hur vi skal bära oss åt för att lyfta in 

en viss del till exempel. Så vi är inne på det här med arbetsmiljöfrågor redan där. Vi planerar 

även arbetsplatsen och montage och så. Mellan mötena är det mycket andra frågor så som 

ritningstekniska frågor och vilka nummerserier som skall användas till mjukvarufrågor om 

hur till exempel jag får modellen från Tekla till pdms och så vidare. 

3. Vi har upplevt att det är svårt att hålla dokument levande genom projektet, det vill 

säga riskanalyser och riskbedömningar som utförs i ett tidigt skede inte följer med till 

projektet är klart. Vi skulle vilja att dokumentationen var kopplad till och visualiserad 

i modellen. Har du tips på hur det skulle kunna gå till? 

Där är frågan om det kanske går för snabbt mot kopplingen mot en modell. Först måste det 

definieras till exempel vad informationen är för något. Vad det är för typ. Är det en signatur 

eller en checklista eller ett Excelblad eller vad det nu kan vara. Eller är det en skriven text. 

Man måste veta syftet med den. 

– En riskanalys till exempel kan vara en skriven text. Och så som vi ser det är BIM en 

databas där allt lagras och alla har tillgång till den informationen. Och det vi vill är att en risk 

som definierats skall den markeras i modellen med en koppling till dokumentet. 

Det går definitivt att göra. Man kan lägga in hur mycket information som helt i modellen. 

Men frågan är då vem som gör det och var. Entreprenören till exempel är oftast bäst på att 

bedöma risken vid ett montage. Men det är inte entreprenören som ritar den där balken eller 

vad det nu kan vara. Sen är frågan då om entreprenören skall kunna gå in och lägga till 
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information i den modellen. Om till exempel WSP skickar en stålmodell till ByggDialog. Skall 

de då behöva gå in i den då och skriva till risker som till exempel om ett arbete måste utföras 

på väldigt hög höjd eller liknande. Är man inne och nosar på fel ansvarsområden då? Det 

kanske inte är det ultimata målet att allt ska vara samlat i en modell utan det kanske är 

bättre att ha olika modeller och använda smarta länkar där emellan i stället. 

– Vi har varit inne på något som kallas för K1 tidigare. Det är en säkerhetsritning. Och så 

som vi uppfattat det är det antingen en egen modell eller så är det som ett lager ovanpå 

modellen med objekt som kan tändas och släckas. Och det vi menar är att både projektören 

och entreprenören skall ha möjlighet att markera sina risker i den modellen. 

Jo det är mycket möjligt att göra så. Jag har dock lite svårt att se att man skulle göra det på 

objektsnivå. Det är ofta så att det inte är själva objektet som innebär en fara utan snarare 

situationen runt omkring. Till exempel om det är många på samma plats och jobbar. Och det 

är inte kopplat till nått objekt egentligen. Så jag tycker att man skall lyfta frågan så det inte 

handlar om objekten utan mer om en arbetsprocess. Och arbetsprocessen har vi ju inte i 

modellen utan den har vi i kalkyler och tidplaner. Ofta pratar man om att det finns en 

begreppstriangel. Överst har vi en området eller ett system eller så. Under där har vi 

byggnaden som består av byggdelstyper, till exempel en vägg. Och väggen i sig består av 

produktionsresultat så som reglar eller gips eller liknande. Och processerna som vi pratade 

om innan ligger någonstans utanför detta. Så man kan säga att triangel finns i modellen men 

det vi pratar om ligger utanför. Det är problemet när man vi lösa det grafiskt som ni pratar 

om. 

– Men om man bortser från modellen och ser mer till dokumenthanteringen borde den också 

kunna fungera bättre. 

O ja. Det är inte fel att koppla till modellen. Då handlar det om att hitta en avvägning på hur 

det skal göras och vem gör man det för. Men det viktigaste är att se till att 

dokumenthanteringen faktiskt fungerar och att alla kan ta till sig den. Det tror jag är ett stort 

problem idag. Om jag ger dig ett papper med en riskanalys så kanske inte alla läser den och 

reflekterar över den. Det är ett ännu större problem att höja värdet på själva frågan kring 

arbetsmiljö Och för att lösa det finns det antagligen lika många sätt som det finns 

entreprenörer. Men jag tror att om man bara får koll på dokumentationen och ser till att den 

blir konsekvent så tror jag att det är bra. Till exempel om man har flera arbetsledare tror jag 

att de jobbar på olika sätt när det kommer till arbetsmiljö, säkerhet och uppföljning. Så där 

skall man nog försöka titta på hur man vill att det skall hanteras. Det är något som företaget 

eller projektet måste ta ställning till. Sen bör man även hitta tydliga ansvarsroller.  

4. Vi har upplevt och fått berättat för oss att kommunikation av dokument är bristfällig, 

särskilt uppföljning och kommunicering av arbetsberedningar. Vi skulle vilja att 

arbetsberedningen utförs med hjälp av modellen och att de risker som tidigare 

identifierats läses ur denna. Dessutom vill vi förbättra sättet som resultatet 

förmedlas, till exempel till smartphones. Har du funderingar kring hur det skulle 

kunna gå till? 

När det handlar om att förmedla den information man tagit fram. Då är det mer intressant 

att gå in till exempel på appar till Ipad och liknande. Har man ett väl fungerande sätt att ta 

fram informationen, då kan börja diskutera distributionssätt. Jag tror det är den vägen man 
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måste gå. Och att sprida information idag, det finns ju inget lättare egentligen. Det finns ju 

tusen appar, Navisworks, mail, smartboards och så vidare. Där kan man hitta på hur mycket 

som helst. Ta PlanGrid till exempel. Då kopplar man ju till modellen. Du kan koppla ett 

dokument till en plats på en ritning. Det är lika mycket modell som en 3D-modell. Men det 

handlar om hur du skall beskriva faran med en till exempel en kranplacering på en ritning 

genom att ta ett foto och placera det på en ritning. Det gå även att göra med en text. 

– Vi ser ett problem med PlanGrid i och med att det inte är kopplat till modellen utan att 

vyer måste flyttas till servern och då kan de hinna bli inaktuella. 

En ritning är aldrig kopplad till en modell utan det är ju en utskrift. Det är bara linjer och 

streck så det finns ingen information i den förutom det du ser. Till skillnad från en interaktiv 

modell. Så därför kan du egentligen aldrig vara säker på att du sitter med det senaste 

underlaget. Om du till exempel plockar ut en ritning och får den stämplad som bygghandling 

då vet entreprenören att det är den de skall följa. Sen om någon annan sitter och gör 

uppdateringar på sina ritningar så spelar inte det någon roll för juridiskt sätt så är det 

senaste pm:et som gäller. Men så länge du håller det uppdaterat på sin Ipad eller vad det nu 

kan vara för något så har du senaste informationen. Så det problemet kommer man 

egentligen aldrig ifrån att så länge du tar något ifrån en modell så finns glappet ni pratar om 

alltid med. 

5. Vi har upplevt och fått berättat för oss att dokumentering av bland annat 

skyddsronder är problematisk och tidskrävande. Vi vill förenkla den arbetsgången 

och vi har funderat på om exempelvis PlanGrid skulle vara lämpligt där? 

Det tror jag är en jättebra ide. Det är ett verktyg som redan finns så det är egentligen bara att 

köra. Man måste bara se till att man uppfyller de krav som finns på den information som 

skall finnas med. Men det kräver återigen då att någon tar hand om att lägga in de ritningar 

som behövs i Plangrid och administrerar det och ser till att det finns tillgängligt. Sen krävs 

det även att man hanterar det som kommer in. Om någon till exempel tar massa foton vid en 

skyddsrond och lägger upp på i Plangrid kanske det inte räcker. Det måste ju vidare till den 

som faktiskt skall åtgärda det också eller till någon som bestämmer vad som behöver göras. 

Det är viktigt att man hittar informationsvägarna här också. 

– Vet du någon app som kan visa modellen som man även kan göra markeringar i? 

Nej, det finns inte vad jag vet. Det beror också på vilka modeller vi pratar om. När det gäller 

navismodellen finns det bara en app som läser den så den är låst till den 

programvaruutvecklaren, Autodesk. I deras Glue-app kan du titta på modellen, du kan mäta 

men du kan inte kommentera. Men det finns ju inget som säger att om man vet vilken 

information man vill ha finns det ju alternativ som till exempel att använda Plangrid och 

Glue i kombination till exempel. Till exempel har vi i ett projekt märkt ut positioner i en 

planritning. Och sen har du motsvarande positioner i din modell. Då har du punkter som 

syns i Plangrid och i Navisworks. Då kan du ställa dig på en av positionerna och ta ett foto ur 

Glue-appen. Det fotot kan du sedan använda i Plangrid för att visa hur det till exempel skall 

se ut om tre dagar. Sen kan du skicka detta till den som skal utföra jobbet eller 

entreprenören eller så. Så det finns hur mycket som helst man kan göra och apparna och 

programvarorna utvecklas hela tiden. Varken Plangrid eller Glue till exempel fanns förra 

året. Så om tre år kanske det är något helt annat som gäller. 
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– Det känns som att det är svårt för företagen att hänga med utvecklingen? 

Ja, därför är det lite farligt också. Om man bygger system som baseras på befintliga appar, 

det som är befintligt idag det är ju redan försent. Det handlar om att vi måste exakt hur vi 

dokumenterar en skyddsrond, vad måste vi ha med och vem ska ha det? Så man måste ha 

planen för hur det ska skickas först, sedan kan man byta ut verktygen för att hantera det här 

efter hand. Vi ligger hela tiden lite efter lite grann. 

– Har du testat det här 360 Field? Som ska ha tidkoppling med mera. 

Vela Systems hette det förut, de byggde ett sätt som liknar PlanGrid väldigt mycket men de 

var före PlanGrid. Det var ett rent entreprenadverktyg, fokuserat på amerikanska marknaden 

där man jobbar väldigt mycket med UE. Där man som totalentreprenör inte har några 

gubbar alls, man arbetar som projektledare/byggledare. Och då är det viktigt att hålla koll på 

hur UE skötte sig, då gjorde man ett system som hanterade ritningar, dokumentation och 

uppföljning, säkerhetsronder och även ekonomisk uppföljning. Och det har man en 

plattform på nätet för, det är ett ganska avancerat system, det är något man använder på 

ganska stora projekt och det är ganska dyrt. I det här projektet skulle jag aldrig 

rekommendera någon det, nu har jag inte testat Field för som jag förstår är det egentligen 

bara Autodesks variant av Vela. Glue är ju tänkt att vara ett enkelt verktyg för 

byggarbetsplatsen, i Field är man på en helt annan nivå. Jag vet inte om det är bättre eller 

sämre, men då har du verkligen låst in dig i en programvaruleverantör. Som dessutom 

kanske inte är så byggteknisk kunnig, Autodesk bygger program, de är inga byggherrar eller 

entreprenörer.  

Vi har inte brytt oss om så mycket om Field, vi hör inte så mycket om Field. Jag tror att det 

kan vara något för större entreprenörer som har väldigt långsiktiga projekt eller jobbar på 

vissa sätt. 

6. Efter semestern kommer 250 yrkesarbetare till bygget. Vi upplever att ByggDialog 

och Bjarne har koll på läget men det som kommer att bli svårt är kommunikation 

mellan UE. Vad tror du om det? 

Det är ju samma sak här, vilken information är det som ska kommuniceras. Det är ju mer en 

managementfråga än en BIM-fråga. Jag tror inte BIM löser problemet att samordna tio UE 

samtidigt. Däremot kan BIM hjälpa till med mycket, som visualisering för vart alla bilar och 

prylar ska stå. Om det är 70 man som kommer hit i ett svep och alla de vet vart de ska åka, 

vilken dokumentation ska vara ifylld för att få komma in på arbetsplatsen, ID06, vart ska alla 

lastbilar, vart ska alla containrar, vad ska jag akta mig för. Om jag redan vet allt detta, det 

skulle kunna vara en fördel för de som leder arbetsmiljöarbetet. Om han slipper svara på alla 

de här frågorna när de kommer hit. Sedan är det ju såklart nyttigt att träffa alla som kommer 

hit.  

Men kommer det 250 personer på en vecka blir det en jobbig situation tänker jag. Där kan 

man hjälpa med BIM, man kan skriva ut 3D-vyer som visar varje UE vart de ska vara. Och 

vecka 1 ska du hushålla med denna yta, här bestämmer du.  Alla som är på den här ytan 

måste följa dina instruktioner. Det är ett sätt att hantera det.  
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Då är vi egentligen tillbaka på det här med riskbedömningar, när det kommer 250 personer 

kommer riskerna uppstå. Det blir trångt, mycket folk som gör olika saker och alla har lika 

bråttom, deras uppgift är viktigast på hela bygget. Då handlar det om att innan de kommer 

på plats, göra en bra riskbedömning på hela bygget. Om man vill använda modeller så 

handlar det om att identifiera alla de här farliga, kritiska platserna och sen lägga in dom i 

nån form av schema som är väldigt lättvisualiserat. Exempelvis vecka 4 efter semestern, då 

tror vi det väldigt mycket folk i den här delen av projektet och mindre här. Kan vi 

effektivisera det här på nåt sätt? Försöka splittra upp folket så det blir jämnare fördelning på 

bygget. Och det kan man göra på massa olika sätt, man kan göra det rent visuellt genom att 

göra boxar. Är boxen grön går det bra, är den röd är det mycket folk på plats. Då kan man ha 

en 3D-modell på arbetsplatsen med koppling till en tidplan, men det kräver i grund och 

botten att man är kunnig från början. ”Här tror vi att det kommer bli trångt”, är det ingen 

som gör den bedömningen så kommer det bli en cad-fråga istället.  

– Vi har märkt att det görs ju riskbedömningar och de vet att det är till exempel är trångt och 

mycket folk på vissa platser, men ibland så vet inte de som är på själva platsen det. Och det 

är den dokumenthanteringen och kommunikationen vi vill åt. Så att alla de som är där vet 

vilka risker som är inblandade. 

Precis, och vid olika tidpunkter i projektet. Det flyter ju hela tiden och byter plats. Rent 

tekniskt är det inga större bekymmer, det kan man göra på massa olika sätt. Till exempel rita 

för han eller rita på bilder och ha uppsatta i bodar. Många projekt skriver ut 3D-bilder från 

Navisworks och sen sätts den bakom en plexiglas skiva och så kan du rita på den och sudda 

ut, och byta bilder. Man kan ha datorer på arbetsplatsen där det står och snurrar en modell, 

”så här ser det ut denna vecka på bygget, akta er för de här områdena, var observanta för de 

här grejerna och nästa vecka kommer det se ut så här”. Så det finns hur mycket som helst. 

– Vad tycker du om programmet Vico? 

Jag ska egentligen inte uttala mig om Vico specifikt eftersom jag inte använt deras 

programvara särskilt mycket. Men generellt för många program i dagsläget, är att de ser bra 

ut men de är ganska svåranvända på ett bra sätt. Det handlar egentligen inte om svagheter i 

programmen men det krävs ofta relativt mycket av ett projekt och en organisation, att 

hantera informationen på ett bra sätt som passar programmet. Där är begränsningarna idag. 

Sedan är jag lite emot sättet man jobbar på. I Sverige finns det flera programvaror för kalkyl 

kan man säga, det är Unit4MAP och det är Bidcon. En stor del av marknadens entreprenörer 

och kalkylföretag använder dessa program. Vad jag sett i Vico gör är att de gör kalkylen i sitt 

eget program och då är frågan om man ska tvinga en kalkylator som har väldigt god 

kännedom om sin kalkyl använda ett nytt program bara för att kunna jobba med 3D-

modeller. Eller istället försöka be folk arbeta i program de tycker bäst om och sedan försöka 

länka dom. Det är frågan. Det finns fördelar och nackdelar så klart, ska man anpassa sig efter 

mjukvarumarknaden eller ska man anpassa sig efter arbetssätt som använts länge och 

fungerar.  

Det är viktigare att använda bästa programvaran för respektive entreprenörs behov, för det 

finns inget program som funkar för alla. Behoven och smaken varierar så det är extremt 

svårt att säga det här är det bästa på marknaden. Det gäller att bra koll på vilken information 

man vill fördela och sedan hitta mjukvara som passar det. 
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Bilaga 9 – Andrew Gent 

Arbetar på WSP och arbetar med olika uppgifter i olika projekt, bland annat 

kontrollansvarig, projektledning, byggledning och besiktning. Intervjun handlar om 

programvarulösningar och arbetsmiljö. 

1. Vad är din roll i projektet? 

Min roll är att vara kontrollansvarig enligt PBL för det här projektet. Det är alltså plan och 

bygglagen och plan- och byggförordningen som styr mina arbetsuppgifter. I grund och 

botten handlar det om att bevaka att byggherren följer myndigheternas krav. 

Kontrollansvarige är det som tidigare benämndes kvalitetsansvarig. Jag jobbar med flera 

projekt samtidigt. I nuläget är det ca 20 stycken. Det handlar om allt från kontrollansvarig, 

projektledning, byggledning och besiktning och så vidare.  

När det kommer till BIM har vi inte jobbat aktivt med det här på vår avdelning och vi har 

heller inte fått någon utbildning på det. Men vi på WSP försöker verkligen att föra ut BIM i 

byggbranschen. BIM handlar främst om arbetsmetodik, affärsprocesser, planering och 

styrning av information. BIM ser till att alla krockar mellan olika tvärfacken helst försviner 

eller minskar. Det är vanligt att el, rör och ventilation krockar med varandra höjd-och 

lägesmässigt. Det är en av de saker som vi vill komma till rätta med. Och utifrån det har man 

stora vinster i arbetsmiljön också. Det finns stora fördelar i att kunna planera arbetet ute på 

plats. 

– Vår synvinkel är att det är ett arbetssätt som skall följa hela byggprocessen. 

Än så länge finns det inte någon branschstandard för BIM utan många egna tolkningar av 

hur BIM-processen skall utföras. Alla har sin definition. Visst är det positivt att det jobbas på 

flera håll men till slut så måste vi enas om en plattform som är likartad i det här. Arbetssättet 

BIM bygger ju på att man jobbar i en gemensam databas där alla hämtar sin information. 

Det tror jag alla är överens om. 

2. Vi har upplevt att det är svårt att hålla dokument levande genom projektet, det vill 

säga riskanalyser och riskbedömningar som utförs i ett tidigt skede inte följer med till 

projektet är klart. Vi skulle vilja att dokumentationen var kopplad till och visualiserad 

i modellen. Har du tips på hur det skulle kunna gå till? 

BAS-P inhämtar projektöras riskanalyser och integrerar dem i projektets arbetsmiljöplan. I 

produktionsstadiet övertar BAS-U arbetsmiljöplanen och kompletterar med 

entreprenörernas riskanalyser. Arbetsmiljöplanen blir således ett levande dokument som 

följer projektet från start till mål. Jag vet inte riktigt hur den skulle vara kopplad till 

modellen. 

 

– Vi tänker att projektören kan göra en markering för de risker som inte gått att projektera 

bort i modellen. Den markeringen skulle vi vilja var kopplad till ett dokument med 

förklaringar.  
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Nu för tiden jobbar vi i projektdatabaser. I Heden-projektet används ett förenklat databas-

system som heter Quickr. Alla lägger sina ritningar och beskrivningar under sin mapp inom 

sitt fackområde och de hämtar sina modeller härifrån också. A-modellfilen finns upplagd och 

den kan jag läsa med ett program som heter DWG-TrueView. Men det flera varianter. 

Arkitektkopias variant ByggNet är ett bra exempel som används i stor utsträckning. Den är 

uppbyggd som en mappstruktur där du kan lägga in olika byggskeden. Till exempel 

programskede, systemhandling och bygghandling och så vidare. Sen har man gemensamma 

mappar för alla skeden såsom projektförutsättningar och liknande. Här lagras information 

från skyddsronder, kontrollplaner, startbesked och så vidare. Sen finns det en mapp för 

CAD-filer där alla projektörer hämtar sina modeller. Under mappen förfrågningsunderlag 

finns även AF-delen från förfrågningsunderlaget med beskrivningar. Mappen kan låsas och 

skickas som en länk till entreprenörerna.  

Idag finns det inte möjlighet för mig att gå in i modellen utan en licens vilket inte är aktuellt 

då jag inte projekterar. Men det finns dock speciella BIM-readers ex.vis Buildsoft BIM 

Reader för att läsa dwg-filer och extrahera BIM-informationen.   

– Hamnar egenkontroller från projektörerna också i databasen? 

Jag de gör de.  

Men sen har vi ytterligare ett problem. Vi har en standard som heter Bygghandling-90 som 

styr hur ritningar skall vara uppbyggda. Det pågår ett arbete att inför anpassningar efter 

BIM.   

– Ligger samgranskningsmodellen i databasen också? Skulle inte projektören kunna göra 

markeringar i samgranskningsmodellen som inte syns i bygghandlingarna? Vi tänker så att 

arbetsledaren skulle kunna använda samgranskningsmodellen vid arbetsberedning och i den 

modellen skulle markeringarna synas. 

Det finns en samgranskningsmodell där man kan hitta kollisioner och få ut rapporter över 

det. Förmodligen borde det gå att lägga in arbetsmiljöaspekter och risker där också som kan 

resultera i en rapport. Dock är det viktigt att ha den inställningen att bara för att projektören 

har lagt in en arbetsmiljörisk i ett visst område betyder det inte att han fått med allt. Därför 

måste arbetsledaren och platschefen också gå igenom den modellen för att lägga till sina 

risker. Man får inte stirra sig blind på arbetsmiljön heller. Sen får man inte skicka med för 

mycket information till varje enskild byggarbetare heller. De måste kunna se vad de skall 

bygga också. 

– Det vi har diskuterat om nu handlar ju om ett system, som innehåller allt. Men vi har även 

kollat på PlanGrid som är ett separat system, vid sidan av BIM-modellen.  

PlanGrid arbetar ju mot PDF-filer och då får man ju lägga in all information själv så att säga. 

Men det finns ju andra liknande program. Svaret på tredje frågan om hur man kan få det till 

smartphones är ju att man får lägga in det manuellt i PDF-filen. Och till det har jag en 

programvara som heter Bluebeam. Till den kan man även ha en 3D-modell.  

[Andrew visar hur han använder programmet på sin dator, han visar hur han lägger till 

markeringar, text, bilder och video. Som kan vara bra vid inspektion av arbetsplatsen, 
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exempelvis skyddsronder och egenkontroller. Han visar även hur han distribuerar PDF-filen 

med markering i till rätt mottagare via mail.] 

Det finns även ett annat program som heter ArchiReport som mer är gjort för skyddsronder. 

Den generar olika rapporter men den är ganska krånglig även om den finns på svenska.  

[Andrew visar hur han har gjort anmärkningar i en PDF-fil som genererar en rapport med 

text och markeringarna. Rapporten går att distribuera.] 

Tanken med programmet är jättegod, men den är tyvärr inte så användarvänlig.  

3. Rapportering av tillbud och olyckor fungerar även som erfarenhetsåterföring inför 

kommande projekt. Vi kulle vilja att även dessa markeras i modellen. Tips på det? 

Det tycker jag inte är speciellt relevant, men just erfarenhetsåterföring av olyckor och tillbud 

vid vissa arbetsmoment är viktiga att föra tillbaka till sin databas. Men att ha det i modellen 

ser jag inte någon mening med. 

4. Samordning efter semester då 250 yrkesarbetare kommer till bygget. Hur skulle du 

använda BIM i det läget för att förbättra arbetsmiljön? 

Vad har ni för tankar själva? 

– Vi har väl tänkt att det går att visualisera enkla modeller på en skärm som till exempel 

sitter i matsalsbodarna. Som snurrar hela dagarna och visualiserar vad som ska göras ”denna 

vecka” och ”nästa vecka”. 

Ja det är en bra idé, eftersom att det kostar mycket pengar att samla 250 byggarbetare för en 

genomgång när de kostar runt 350 kr/timmen. Då är det bättre att ha en skärm med 

veckorvis eller månadsvis presentationer som de själva kan hämta information från om de är 

intresserade. Får då får de information de själva vill ha istället för en genomgång med 

information som är till för alla. 

5. Har du andra idéer kring BIM i arbetsmiljöarbetet? 

Det är egentligen det vi har pratat om tidigare, att identifiera eventuella riskmoment på 

arbetsplatsen. Men just BIM, då blir det fel i min värld för det innebär att du är inne i 

modellen och jobbar. Men har man Bluebeam då blir det BIM med 3D-modeller. 

6. Har du tips på bra programvaror? De programvaror vi känner till är Vico, PlanGrid, 

Autodesk 360 Field, Procore. 

Det är ju alla de jag har visat idag. Det finns ju massvis med olika programvaror.  
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