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I 
 

Sammanfattning 

Bakgrunden till studien grundar sig i att mätetal är en viktig del i projekt där VDC, Virtual Design and 

Construction, används som metod för projektledning. Det skiljer sig hur företag väljer att arbeta med 

mätetal och vilka resurser som finns tillgängliga. Denna studie genomförs på uppdrag av Tyréns som 

är i uppstarten med att använda denna metod i utvalda projekt. De vill med denna studie ta fram en 

metod för att visa projektorganisationen och beställaren hur de arbetar med VDC. Studien är därför 

en inledande studie för att undersöka ett lämpligt sätt att arbeta med mätetal och genomförs genom 

att svara på frågeställningarna:  

• Vilka mätetal, med avseende på BIM, är relevanta att mäta för att uppnå kundens och 

projektets mål? 

• Hur presenteras dessa mätetal gentemot projektdeltagarna på ett pedagogiskt sätt? 

Studien har genomförts på Tyréns kontor i Stockholm tillsammans med personal från Tyréns egen BIM-

avdelning. Materialet i denna studie har tagits fram genom en intervju med avdelningschef Jakob 

Berggren och genom två workshoppar där deltagarna har fått möjlighet till att diskutera ett lämpligt 

tillvägagångssätt gemensamt. Detta material har tillsammans med tidigare studier analyserats för att 

slutligen presentera två mätetal och hur dessa kan presenteras.  

Utifrån studiens resultat framkom att tydliga BIM-relaterade mål saknas i dagsläget, vilket är en 

förutsättning för att mätetal ska kunna vara till nytta för projektet. Trots detta, ansåg deltagarna i 

studien att, antalet kollisioner i en BIM-modell samt tiden som sparas tack vare automatiska processer 

anses som lämpliga mätetal att påbörja ett arbete med. Utgångspunkten för dessa mätetal bör då 

handla om att bygga upp en historik av mätetal för att sedan kunna sätta lämpliga mål samt få kund 

och projektledning att förstå nyttan med BIM. Genom att förstå nyttan med BIM är förhoppningen att 

BIM-relaterade mål ska utformas tidigt i projekt.  

Mätetalen bör presenteras på projektets projektsida där Tyréns använder Microsofts program 

SharePoint. Presentationen sker lämpligast i form av en dashboard och den visuella utformningen är 

av stor vikt för att ge projektdeltagarna en tydlig och konkret bild av mätetalen utan att vilseleda. 

Slutligen presenteras ett lämpligt förslag på utformningen av denna dashboard med hänsyn till 

lämpliga riktlinjer som framkommit under studien. 
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Abstract 

The background of this study is that the measurement figures are an important part of projects which 

use VDC, Virtual Design and Construction, as a method for the project. How companies choose to work 

with the measurement figures and which resources they have available differ. This study is carried out 

on behalf of Tyréns, which is a company that is at the beginning of using this method in selected 

projects. Together with this study, they want to bring forth a method to show the project organization 

and the client how they work with VDC. This study is, therefore, an initial study to examine a suitable 

way to work with measurement figures and is accomplished by answering the questions: 

• Which measurement figures are relevant to measure, concerning to BIM, to achieve the 

customer's and the project's goals? 

• How can these measurements be presented to the project participants in an educational way? 

The study has been conducted at Tyrén's office in Stockholm together with staff from Tyrén's own BIM 

department. The material in this study has been produced through an interview with Jakob Berggren, 

who is the Head of the Department, and through two workshops where participants were allowed to 

discuss an appropriate approach in common. This material has been analyzed together with previous 

studies to finally present two measurement figures and how these can be presented. 

Based on the results of the study, it was found that clear BIM-related goals are currently lacking, which 

is essential for measuring figures to be useful in the project. Despite this, the participants in the study 

considered that the number of collisions in a BIM model and the time saved thanks to automatic 

processes are considered as appropriate metrics, to begin with. The initial work should then be to build 

up a history of these two metrics to set appropriate goals and get the customer and project 

management to understand the benefits of BIM. By understanding the benefits of BIM, the expectation 

is that BIM-related goals will be formulated earlier in projects.  

Furthermore, the metrics should be presented, according to the participants of the study, on the 

project's project page which is SharePoint, developed by Microsoft. The presentation of the metrics is 

most suitable in the form of a dashboard. The visual design is of great importance to give the project 

participants a clear and concrete picture of the metrics without being misled. Finally, an appropriate 

proposal for the design of this dashboard is presented at the end of the report and taking into account 

the appropriate guidelines that emerged during the study. 
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Förord 

Det här arbetet har utförts på uppdrag av Tyréns och dess avdelning för BIM-samordning. Arbetet 

omfattar 16 högskolepoäng på programmet Högskoleingenjör i Byggnadsteknik vid Linköpings 

Universitet. 

Jag vill tacka de personer på Tyréns som har ställt upp på de intervjuer och workshopar som 

genomförts samt funnits som hjälp och stöd under arbetets gång för att svara på frågor och 

funderingar. Jag vill även rikta ett särskilt tack till Jakob Berggren, avdelningschef på Tyréns, som har 

tagit sig tid för att vägleda och svara på frågor genom arbetet. 

 

Linköping, november, 2019 

Rasmus Nilsson Ebers 
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1.  Inledning 

Nedan presenteras bakgrunden till varför arbetet utförs samt en problembeskrivning gällande varför 

arbetet är relevant att genomföra. Därefter redovisas arbetets syfte, mål och frågeställningar. Till sist 

beskrivs vilka avgränsningar som gjorts för att avgränsa arbetet.  

1.1. Bakgrund 

Byggbranschen har under lång tid ansetts vara en bransch med låg grad av innovation och digitala 

lösningar. För att möta de ökande kraven från samhället arbetar många företag därför med en 

omställning mot mer effektiva processer. (Arena, 2017) 

En omställning för att skapa effektiva processer kan vara att implementera en projektledningsform 

vid namn VDC, Virtual Design and Constructions, utvecklad av Stanford University anpassad för 

anläggningsbranschen. VDC bygger på ett tidigt samarbete mellan projektets intressenter för att 

formulera mål och strategier gemensamt. Projektet följs upp löpande genom regelbundna möten och 

modeller som utformas tidigt i projektet. (The Center for Integrated Facility Engineering , u.å.) 

Möten är en central del inom VDC för att skapa effektiva projekt och baseras på en metodik som från 

början utformades av NASA för att effektivare projektera rymdfarkoster. Denna metodik kallas ICE, 

Integrated Concurrent Engineering, som innebär att projektets deltagare, istället för att ha flera korta 

möten utspridda under en eller flera veckor, sitter tillsammans hela dagar och projekterar. Denna 

metodik tillåter flera samtida möten och parallella diskussioner där arkitekter, konsulter, beställare 

med fler deltar. På dessa möten finns även beslutsfattande personer för att kunna ta beslut i olika 

frågor direkt och på så sätt undvika långdragna beslut. (Veidekke, u.å.) 

Modeller är ytterligare en central del inom VDC och utformas för att visualisera projekt i 3D och 4D 

genom BIM, Byggnadsinformationsmodulering, men ska även beskriva organisationen och processen 

på ett tydligt sätt. Dessa modeller används för att tydliggöra för samtliga intressenter hur projektets 

olika delar ska utformas och hur projektet fortskrider. (The Center for Integrated Facility Engineering 

, u.å.) 

Det är av stor vikt att modellerna inom VDC uppdateras löpande för att vara aktuella. Ur dessa 

modeller kan det hämtas mätetal som beskriver projektets nuvarande och kommande prestation. 

Dessa mätetal är en viktig del för att säkerhetsställa att projektet går i rätt riktning och att projektets 

och beställarens uppsatta mål uppfylls. (Tyréns, u.å.) 
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Genom ett tidigt och löpande samarbete mellan samtliga inblandade med korta beslutsvägar och 

tydliga modeller är målsättningen att skapa effektivare projekt (Tyréns, u.å.). 

Det finns sedan tidigare litteratur inom ämnet som kan skapa en bild över hur det är lämpligt att ta 

fram metoden som Tyréns efterfrågar. En av de mest framstående forskarna inom arbetet med VDC 

är Martin Fischer. Han har tillsammans med Howard W. Ashcraft och Dean Reed skrivit en bok vid 

namnet ”Integrating Project Delivery”. I boken beskriver Fischer, W Ashcraft och Reed (2017) hur ett 

integrerat projekt levereras på ett effektivt sätt samt arbetet kring mätetal. I boken beskrivs hur dessa 

mätetal kan användas och i vilket syfte. Detta kan fungera som en bra utgångspunkt i arbetet att ta 

fram relevanta mätetal. 

G.Geraldi och Arlit (2015) har tillsammans skrivit en bok som är ett resultat av två års forskning för att 

undersöka hur det är lämpligt att presentera visuell information och hur den kan användas och 

designas i projekt. De visar på att den visuella informationen ger förutsättningar till att tänka snabbare 

och tydligare i projekt. Människans kognitiva förmåga ligger till grund för deras undersökning. I deras 

undersökning presenteras riktlinjer kring att designa och använda visuell kommunikation i projekt. 

Tidigare studier angående mätetal undersöker hur information kan presenteras på ett tydligt sätt för 

ett projekts deltagare. Däremot har inga tidigare studier baserat på Tyréns sätt att arbeta och deras 

medarbetare genomförts. Det medför att en litteraturstudie behöver kompletteras med en 

undersökning internt hos Tyréns, vilka mätetal deras medarbete anser lämpliga att presentera 

regelbundet samt hur, baserat på tidigare forskning, det är möjligt att presentera dessa i Tyréns 

interna system. 

Det här arbetet genomförs på uppdrag av Tyréns som den avslutande delen av utbildningen till 

Högskoleingenjör i byggnadsteknik vid Linköpings Universitet. 

1.2. Problembeskrivning 

Mätetal är en viktig del inom VDC för att säkerhetsställa att projektet uppfyller uppsatta mål och 

arbetar med rätt delar av projektet, men även för att företag ska förbättra sina processer. På vilket 

sätt det arbetas med mätetal inom VDC skiljer sig åt mellan företag och dess möjlighet att integrera 

dem i befintliga processer och system. Det medför att värdet är stort att göra en studie kring vilka 

mätetal som är relevanta i detta sammanhang men även hur dessa kan presenteras i befintliga 

processer och system.  

Studien genomförs på uppdrag av Tyréns som är ett svenskt konsultföretag inom samhällsbyggnad. 

De bedriver ett FoU-projekt, Forsknings- och Utvecklingsprojekt, inom VDC angående hur de ska 

arbeta med processen i företaget. 
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Avdelningschefen på Tyréns BIM-avdelning formulerar problemet på följande sätt; “Tyréns behöver 

ta fram en metod för att på ett effektivt och pedagogiskt sätt visa för projektorganisationen och 

beställaren hur vi arbetar med VDC. Vi följer upp visuell tidplan, fråga/svars-lista och beslutslogg, men 

hur säkerställer vi att vi har en fungerande arbetsmetodik när det gäller projektering och BIM-

samordning? Med hjälp av mätetal kan vi exempelvis vid varje uppdatering av projektets 

samordningsmodell presentera konkreta fakta på hur väl vi rättar upp tidigare granskningssynpunkter 

eller vad den nuvarande designen kostar (5D).” 

Studien görs internt för Tyréns med deras medarbetare och kunder i deras interna system. Studien 

kan även vara intressant för företag inom liknande bransch med liknande system och kunder. 

Tyréns projekterar, på uppdrag av Trafikverket, Tvärförbindelse Södertörn som är en motorväg som 

skall gå tvärs över Södertörn. Denna väg ska skapa en säkrare trafikmiljö för alla trafikanter. Den 

nuvarande vägen, väg 259, är en av länets mest olycksdrabbade och förhoppningen är att 

trafikbelastningen på denna väg ska minska och likaså olyckorna. Mycket arbete krävs för att bygga 

denna väg då tanken är att den ska sträcka sig från Masmo i Huddinge till Haninge i Stockholm. Vägen 

kommer under stora delar gå i tunnel under Flemmingsbergsskogen. (Trafikverket, 2018) 

Tyréns har fått i uppdrag att projektera vägens sträckning genom att utföra en vägplan. I denna 

vägplan ska Tyréns även ta fram ett nytt cykel- och gångstråk. Hänsyn behöver även tas till att skapa 

utrymme för stombussar i ett sådant framtida nät. Ordervärdet beräknas uppgå till 200 miljoner 

kronor. (MyNewsDesk, 2015) 

1.3. Syfte  

Syftet med studien är att undersöka vilka mätetal inom BIM, i VDC-projektet Tvärförbindelse 

Södertörn, som är relevanta att mäta för att förbättra projekteringsprocessen. Syftet är även att se 

hur dessa mätetal visuellt kan presenteras för projektdeltagare på ett tydligt sätt.  

1.4. Mål 

Målet med examensarbetet är att utvärdera vilka typer av mätetal som är av nytta för projektet 

Tvärförbindelse Södertörn, samt hur dessa mätetal kan redovisas/presenteras på ett sätt så att det blir 

en kontinuerlig del i uppföljningen av projekteringen. 
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1.5. Frågeställningar  

Baserat på bakgrunden och syftet har följande två frågeställningar tagits fram. 

Frågeställning 1: Vilka mätetal, med avseende på BIM, är relevanta att mäta för att uppnå 

kundens och projektets mål? 

Frågeställning 2: Hur presenteras dessa mätetal gentemot projektdeltagarna på ett 

pedagogiskt sätt? 

1.6. Avgränsningar 

Tillgången till data för studien är begränsad till enbart ett befintligt projekt, projekt Tvärförbindelse 

Södertörn. Detta då Tyréns är i uppstarten med VDC som projektform, gör det att det inte finns så 

många projekt att hämta data ifrån och det ska rymmas inom en begränsad tidsram för 

examensarbetet. Tillgången till personer att intervjua och samla data i från styrs utefter det befintliga 

projekts deltagare. De deltagare som deltar i denna undersökning är anställda hos Tyréns vilket 

begränsar undersökningens omfattning. 

Studien är inte en undersökning av människans kognitiva förmåga utan befintlig litteratur i 

kombination med medarbetarnas åsikter kommer studeras för att hitta ett lämpligt sätt att presentera 

mätetalen för projektdeltagarna i befintliga system hos Tyréns.  

Studien tar heller inte upp vilka tekniska lösningar som behövs för att genomföra det som studien 

undersöker. Detta gör att det inte kommer presenteras en teknisk lösning gällande hur mätetalen tas 

fram eller presenteras utan enbart förslag till lämplig presentation. 
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2. Metoder och genomförande 

I det här avsnittet presenteras de metoder som används för studien för att få svar på de olika 

frågeställningarna. Därefter beskrivs hur de olika metoderna utförts under studien. Slutligen redovisas 

en metodkritik kring de valda metoderna.  

2.1. Metodval 

Studien genomfördes som en fallstudie där kvalitativa data har hämtats från projektets, 

Tvärförbindelse Södertörn, deltagare genom workshoppar och från en intervju. Valet att använda 

workshoppar som metod i denna undersökning har gjorts då det är en metod som låter flera deltagare 

med olika kompetenser komma till tals. Metoden är även bra då flera olika aspekter och infallsvinklar 

behandlas då ett resultat arbetas fram. Den data som sammanställs baseras på deltagarnas kunskap 

och erfarenheter. Detta gör att störst vikt i denna undersökning ligger på den data som samlas in från 

workshopparna och intervjun. Frågeställningarna besvaras med en kombination av studier av befintlig 

litteratur och data som samlas in.  

2.1.1. Frågeställning 1:  Vilka mätetal, med avseende på BIM, är relevanta att mäta för 

att uppnå att uppnå kundens och projektets mål? 

För att besvara Frågeställning 1 genomfördes inledningsvis en litteraturstudie kring mätetal och hur 

dessa bör utformas på bästa sätt i ett VDC-projekt. För att få en tydlig bild över hur avdelningen för 

BIM-samordning arbetar och för att få kunskap i projektets utformning genomfördes en intervju med 

avdelningschefen för BIM-avdelningen som även är Tyréns BIM-strateg i uppdraget. Intervjun utfördes 

även för att få en inblick i hur företaget arbetar i nuläget med mätetal, vad som går att mäta och vilka 

befintliga möjligheter som finns för att följa upp dessa. Att tidigt få kunskap inom dessa delar skapar 

en bra möjlighet till utformningen av workshopparna. 

För att få svar på vilka mätetal som är relevanta att mäta, med avseende på kundens och projektets 

mål, anordnades en workshop med ett urval av BIM-samordnarna på Tyréns. Dessa samordnare har 

en god insyn i olika projekts BIM-modeller samt vilka problem de möter löpande och skulle kunna vara 

av intresse att följa upp.  

En analys genomfördes efter en genomgång av relevant litteratur, den data som samlats in från 

workshoppen med BIM-samordnarna samt baserat på resultatet från intervjun. På så sätt kunde ett 

urval göras av de mätetal som var av intresse att gå vidare med. 
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2.1.2. Frågeställning 2: Hur presenteras dessa mätetal gentemot projektdeltagarna på 

ett pedagogiskt sätt? 

Frågeställning 2 besvaras genom att göra ett inledande arbetet med en litteraturstudie för att hitta 

befintliga studier kring mål och mätetal. Detta för att se hur de kan presenteras på ett pedagogiskt 

sätt. Målet var att bland annat få svar på vilken form, färg och kommunikationsväg som anses vara 

lämplig. Litteraturstudien låg sedan till grund för utformningen av presentationen av mätetal. 

Litteraturstudien skapade en förståelse för hur informationen bör presenteras för att bidra till störst 

nytta.  

För att få förståelse för var och hur mätetalen bör presenteras utfördes ytterligare en workshop med 

BIM-samordnarna. Workshopen som utfördes för att besvara denna frågeställning genomfördes med 

i stort sätt samma deltagare som i workshoppen som ska besvara Frågeställning 1. Den deltagare som 

byttes ut till denna workshop byttes på grund av tillgänglighet. Syftet med denna workshop var att 

samla in information om på vilket sätt och i vilken kommunikationsform BIM-samordnarna önskar att 

få informationen presenterad för eventuella relevanta personer.  

Genom att använda dessa metoder finns det möjlighet att få svar från deltagarna i vilken form (till 

exempel digital form, papper eller brev) som föredras och var de föredras att placeras samt vilka 

system som används regelbundet för att göra tillgången till mätetalen så enkel och pedagogisk som 

möjligt. Till sist utförs en analys baserad på litteraturstudien och svaren från workshopen samt 

resultatet från intervjun där också ett exempel på lämpligt utseende på en presentation av mätetal 

presenteras. 

2.2. Litteraturbas 

Syftet var att samla in en litteraturbas inom olika områden som undersökningen sedan ska bygga 

vidare på. Dessa områden är: 

• Att definiera och arbeta med mål & mätetal. 

• Värdet att arbeta effektivt i BIM. 

• Människans kognitiva förmåga. 

• Hur information presenteras visuellt på bästa sätt. 

Främst grundar sig litteraturbasen på informationssökning från skriftliga källor. Stora delar av 

litteraturen samlades in genom sökning i olika databaser via internet av tidigare forskning. För att hitta 

relevant information inom området användes bland annat sökord som virtual design and construction, 

project management, goal visualization och visual representation. Förutom det användes information 

från publicerade böcker, inom de tidigare nämnda områdena, som nås via Linköpings biblioteks 
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söktjänst som är tillgänglig för studenter. Bland annat användes boken ”Visual Representations for 

Monitoring Project Performance: Developing Novel Prototypes for Improved Communication” av Lee, 

N. och Rojas, E. M. 

2.3. Intervju 

Här beskrivs strukturen för intervjun samt vem intervjun genomfördes med. Till sist beskrivs 

genomförandet av intervjun.  

2.3.1. Intervjustruktur 

Under arbetet användes en semistrukturerad intervju. Frågorna formulerades inför genomförandet 

av intervjun med en bestämd ordning och är formulerade så att utrymme för följdfrågor och 

diskussion finns. Frågorna är formulerade på ett öppet sätt och för att få en större insyn i vilken 

funktion som avdelningen har och vad syftet är med projektet Tvärförbindelse Södertörn. Frågorna 

formulerades även för att få svar på hur företaget arbetar med mätetal idag, vad som går att mäta 

och vilka befintliga möjligheter som finns för att följa upp dessa. Tack vare de öppna frågorna gavs 

utrymme till följdfrågor och möjlighet för avdelningschefen att förtydliga vissa frågor som anses 

viktiga. Samtliga frågor, i ordningsföljd, som ställdes under intervjun återfinns i Bilaga A. 

2.3.2. Urval av deltagare 

Intervjun genomförs med avdelningschefen för BIM-avdelningen på Tyréns som har kunskap i vad 

företaget har för strategi kring deras eventuella framtida arbete med mätetal. Denne genomgår även 

under studiens gång Standford Universitys certifiering i arbetssättet VDC. Samma deltagare har 

tidigare arbetat med BIM-strategi och samordning för projektet och är väl införstådd i arbetet som 

genomförs som BIM-samordnare på avdelningen. 

2.3.3. Genomförande 

Intervjun bokades i förväg via mail med intervjudeltagaren. Utförandet av intervjun genomfördes på 

Tyréns kontor i Stockholm under 60 minuter. Frågorna ställdes till intervjukandidaten i den ordning 

som framgår av Bilaga A. Första delen av frågorna handlar om avdelningen, de anställda och hur de 

arbetar. Dessa följs sedan upp av frågor som behandlar mer specifika frågor gällande mätetal, hur de 

arbetar med dessa samt vilka förutsättningar som finns att implementera dessa. Strukturen användes 

som en grund och lämnade utrymme för intervjukandidaten att komplettera med relevanta delar och 

för eventuella följdfrågor. Intervjun dokumenterades via anteckningar på dator och sammanställdes 

direkt efter intervjun för att kunna dokumentera eventuella kommentarer snarast möjligt. Efter 

intervjun fanns behov av en del förtydligande samt följdfrågor vilket ställdes muntligen till 

intervjukandidaten. 
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2.4. Workshop 

Nedan beskrivs först själva strukturen för Workshop 1 och 2 följt av urvalet deltagare för dessa. 

Därefter beskrivs utförandet för dessa två workshoppar. 

2.4.1. Struktur för Workshop 1 och 2 

Innan workshopparna utfördes skapades material innehållande relevanta frågor att ställa till 

deltagarna. Detta för att genomföra workshopparna på ett bra strukturerat sätt och för att kunna 

besvara studiens två frågeställningar. Under Workshop 1 presenterades frågorna i en Power Point 

presentation för deltagarna, denna workshop med tillhörande frågor utformas för att kunna bidra till 

svar för Frågeställning 1. Workshop 2 utformades för att kunna bidra till att besvara Frågeställning 2. 

Frågorna presenterades med hjälp av en PDF-fil på datorn. Hela materialet för Workshop 1 återfinns i 

Bilaga B och materialet för Workshop 2 återfinns i Bilaga C. 

Frågorna som är utformade för att besvara Frågeställning 1 är utformade med öppna frågor. Dessa 

låter gruppen själva aktivt fundera på om det uppstår problem vid uppdatering av 

samordningsmodellen samt om dessa problem i så fall är mätbara. Vidare är frågeställningarna i 

Workshop 1 formulerade för att försöka få svar på om deltagarna anser att det finns relevanta mätetal 

samt om dessa i så fall är till nytta att presentera för projektdeltagarna.  

I Workshop 2 användes ett fåtal i förväg bestämda frågor som återfinns i Bilaga C som utgår från öppna 

frågor och för att ge deltagarna möjlighet att placera post-it-lappar med sina svar, mer om detta 

presenteras under rubriken ”2.4.4 Genomförande av Workshop 2”. Utöver dessa frågor utformades 

frågorna under workshoppens gång utefter deltagarnas kommentarer och åsikter. Frågorna 

utformades på ett öppet sätt för att tillsammans skapa möjlighet att diskutera vilka system de 

använder dagligen och på vilket sätt, om Workshop 1 visar på att det finns relevanta mätetal, de skulle 

vara av störst nytta att presentera dessa mätetal. 

2.4.2. Urval av deltagare 

Urvalet av deltagarna för Workshop 1 och Workshop 2 bestod till stor del av samma personer. Samtliga 

deltagare är väl insatta i projektet, Tvärförbindelse Södertörn. Totalt bestod gruppen av fyra personer 

vardera i respektive workshop. En av deltagarna är avdelningschefen för BIM-avdelningen som 

medverkade vid den tidigare intervjun och har beskrivits tidigare i studien, han medverkade under 

båda tillfällena. Övriga deltagare valdes ut av avdelningschefen baserat på kompetens och 

tillgänglighet. Samtliga arbetar idag aktivt med BIM-samordning och uppdatering av BIM-modellerna 

vilket gör att de har bra insyn i projektet och dess framskridande. Dessa personer har varit med under 
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en längre tid, både i projektet samt andra tidigare projekt. Deltagarna arbetar med liknande 

arbetsuppgifter och har liknande kompetens men med olika bakgrund.  

Målsättningen var att de skulle kunna driva workshoppen framåt genom diskussioner kring de arbete 

som genomförs och de eventuella problem de upplever finns. Dessa personer är väl insatta i de system 

och program som finns att tillgå. Samtliga arbetar med projekt som är baserat på VDC och är på så 

sätt införstådda i arbetssättet VDC och är medvetna om vilka olika kommunikationsvägar som idag 

används i projektet. En av deltagarna, utöver avdelningschefen, genomgår också Standford Universitys 

certifiering i VDC, denna deltagare medverkade enbart under första workshoppen. En annan 

deltagare, som enbart medverkade under Workshop 2 har sedan tidigare genomgått samma 

certifiering. Förutom dessa personer bestod Workshop 1 och 2 av samma personer. 

2.4.3. Genomförande av Workshop 1 

Workshop 1 bokades i förväg med samtliga deltagare via mail och genomfördes på plats på Tyréns 

kontor i Stockholm. Workshoppen utfördes under 120 minuter och deltagarna erbjöds lunch som 

intogs under tiden. Efter 60 minuter fick deltagarna möjlighet till en rast i tio minuter. Workshoppen 

inleddes med en presentation av syftet och en kort sammanfattning av den teori som beskrivs i detta 

arbete. Det gjordes för att skapa en förståelse för frågeställningarnas innebörd men också för att 

introducera deltagarna i ämnet för att de ska bli insatta. All information som presenterades kan ses i 

Bilaga B. 

Frågorna ställdes i en ordning som i förväg planerades enligt Bilaga B. De första frågorna handlar om 

deltagarnas syn på att arbeta med mätetal och om mätetal skulle kunna vara av nytta dem. Dessa 

efterföljdes av frågor som handlar om eventuella återkommande problem och om deltagarna tror att 

det vore bra att mäta och synliggöra detta på något sätt. Avslutningsvis behandlar frågorna vilka fyra 

mätetal deltagarna anser mest aktuella. Trots den planerade frågeföljden tilläts deltagarna själva styra 

workshoppens utformning för att nå dess syfte med deras erfarenheter. Deltagarna tilläts delvis lämna 

ämnet för att bibehålla en löpande diskussion.  

I intervjun med avdelningschefen för BIM-avdelningen framgick det, att ett arbete med mätetal har 

påbörjats genom att ha tagit fram en Power Point presentation med ett antal mätetal som kan vara 

av intresse att mäta. Denna presentation, se Bilaga D, skrevs ut i A3-format och sattes upp på väggen 

i konferensrummet där workshoppen genomfördes. Deltagarna fick markera, genom att sätta max 

fyra markeringar, vilka mätetal de ansåg vara av störst intresse att gå vidare med. Deltagarna 

uppmuntrades även, om de anser att det fanns fler potentiella mätetal att mäta, att sätta en post-it-

lapp med detta mätetal och kan då givetvis placera sin markering där. Två av dessa mätetal valdes ut 

som underlag för att gå vidare med till Frågeställning 2 och används som utgångspunkt för Workshop 
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2. De utvalda mätetalen, valdes i samråd med avdelningschefen som ansåg att både avdelningen och 

projekt Tvärförbindelse Södertörn skulle ha störst nytta av just dessa två.  

Hela workshoppen dokumenteras med inspelning av ljud, med tillåtelse av samtliga deltagare, för att 

senare kunna ta del av vad deltagarna diskuterade på ett mer noga sätt. En skriftlig sammanställning 

av vad deltagarna diskuterat görs efter genomförandet. Denna sammanställning mailas därefter till 

samtliga deltagare för att säkerhetsställa att det finns ett samförstånd till diskussionen men även för 

att ge möjlighet för deltagarna att utveckla sina svar i efterhand.  

2.4.4. Genomförande av Workshop 2 

Workshop 2 bokades i förväg med samtliga deltagare via mail. Workshoppen utfördes på Tyréns 

kontor i Stockholm och pågick under 90 minuter utan rast. Workshoppen inleddes med att beskriva 

syftet för workshoppen genom att presentera Frågeställning 2 och presentera vilka två mätetal som 

valts ut att arbeta vidare med. Vidare presenterades kortfattat vad som diskuterades i föregående 

workshop.  

Efter den inledande delen övergick workshopen till nästa del som utfördes genom av att två av de 

mätetal som tagits fram från Workshop 1 skrivs upp på en griffeltavla i två kolumner. Dessa två mätetal 

har valts ut baserat på vad som är beskrivet i Workshop 1. Deltagarna tilldelas post-it-lappar i olika 

färger där det ska skriva ner de funderingar och synpunkter de har under respektive mätetal. Detta 

styrs dock efter de frågor som presenteras nedan och som återfinns i Bilaga C. Varje fråga färgkodas i 

enlighet med färgen på post-it-lapparna, dessa sätts upp under respektive mätetal på griffeltavlan. 

Frågorna som används under workshoppen färgkodades på följande sätt. 

• Var, i vilket system eller i vilken kanal önskar man få mätetalet presenterat för sig? 

• I vilken grafisk utformning önskar man få mätetalet presenterat? 

• Hur önskar man få mätetalet kategoriserat, eller möjlighet till filtrering? 

• Vilka har nytta av att få mätetalet presenterat för sig? 

Deltagarna fick möjlighet att fundera och skriva sina svar på post-it-lapparna under 20 minuter. 

Därefter lästes svaren på dessa upp och en diskussion utifrån post-it-lapparna tog vid. 

Workshoppen dokumenterades genom inspelning av ljud, med godkännande av samtliga deltagare, 

på samma sätt som i Workshop 1 och används för att i efterhand, på ett tydligt sätt gå igenom vad 

deltagarna sagt. Utöver inspelningarna dokumenterades workshoppen med bilder tagna på 

griffeltavlan som visar de post-it-lappar som satts upp under respektive mätetal. Inspelningen och 

bilderna sammanställdes i skriftlig form och mailas ut till deltagarna för att kunna verifiera att 

diskussionerna uppfattats korrekt men också för att ge deltagarna möjlighet till eftertanke. 
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2.5. Metodkritik 

I denna del följer en diskussion om studiens validitet och reliabilitet. Detta anses nödvändigt att 

klargöra för att stärka studiens trovärdighet och ge en inblick i dessa delar. 

2.5.1. Validitet 

Validitet handlar om att mäta det som verkligen önskas mäta genom att ställa rätt frågor samt 

bearbeta denna data på ett korrekt sätt (Mälardalens Högskola, 2014). Studien utförs till största del 

genom att fråga deltagarna om deras uppfattning om vad som är relevant att mäta och hur de anser 

att mätetalen ska presenteras på bästa sätt. Detta i sig skulle kunna ge låg validitet då det handlar om 

deltagarnas uppfattning och tolkning av frågor. För att stärka validiteten används två metoder för att 

samla in data, workshop och intervju, med en målgrupp med olika erfarenheter, positioner och 

utbildning. I slutet av all datainsamling görs en analys som sammanväger all information som finns att 

tillgå både från teori och empiri. Detta stärker validiteten då studien även väger in resultat från andra 

studier. Deltagarna som medverkar får möjlighet till att utveckla sina svar efter workshopparna och 

intervjun om så önskas. Båda workshopparna spelas in med ljud för att det ska finnas möjlighet att gå 

tillbaka för att säkerställa vad som är sagts men även för att underlätta till en aktiv roll under 

workshopparna och ge bra förutsättningar till att ställa relevanta följdfrågor. 

2.5.2. Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och säkerställa att resultatet går att upprepa 

(Mälardalens Högskola, 2012). Då studien genomförs som en huvudsakligen kvalitativ studie är det 

svårare att säkerhetsställa reliabiliteten genom upprepade försök. Ett sätt att uppnå högre reliabilitet 

är att använda en kombination av metoder för datainsamling för att se om de skiljer sig åt. Att granska 

workshoppar och intervjun i en kombination med befintlig teori ger möjlighet till ökad reliabilitet. 

Studien är öppen om sitt syfte för projektdeltagarna vilket kan öka reliabiliteten gentemot deltagarnas 

svar. Möjlighet till upprepade workshoppar och intervju finns inte vilket påverkar reliabiliteten 

negativt. 
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3. Teoretisk referensram 

Nedan redovisas insamlad och sammanställd teori från tidigare forskning som anses viktig för vidare 

analys. Kapitlet inleds med en introduktion till att definiera mätetal och följs av en beskrivning av 

värdet av att arbeta med BIM. Kapitlet avslutas med teori om hur mätetal bör visuellt presenteras och 

i vilka eventuella former. 

3.1. Att definiera mål och mätetal 

Enligt Svenska Akademins ordlista är ett mål ett önskat resultat av verksamheten och mätetal ett tal 

som anger mått (Svenska Akademin, 2015).  

I boken ”Integrating Project Delivery” beskriver Fischer med flera (2017) hur, i integrerade projekt, 

höga resultat kan uppnås. De beskriver fyra huvuduppgifter i samband med ett anläggningsprojekt. 

Dessa huvuduppgifter är:  

1. Att identifiera lämpliga mål som passar kundens och användarnas affär och 

användningsområde. 

2. Att omvandla kundens och användarnas mål till mål som passar projektets process och 

framskridande. 

3. Att designa projektets organisation, arbetsprocess och dess tillhörande mål och mätetal.  

4. Att designa och bygga den bästa möjliga anläggningen.  

Författarna menar att utan rätt utformning av ett projekts organisation och hur ett arbete ska 

genomföras är det inte troligt att ett tillfredsställande resultat uppnås. De menar även att om inte 

tillhörande mål och mätetal finns så finns heller ingen möjlighet att skilja ett bra utförande från ett 

dåligt. De skriver att det är av stor vikt att vid utformningen av projektets mål ta hänsyn till kundens 

mål så att projektets interna mål inte motarbetar varandra. (Fischer, et al., 2017) 

För att fatta bra beslut under ett projekts gång är mätetal ett sätt för projektets deltagare att se 

arbetet framskrida och göra det möjligt att göra korrekta jämförelser. Detta skapar en bättre 

förståelse för samtliga parter och gör det möjligt att stötta de beslut som tas. Det finns däremot en 

problematik i hur lämpliga mål sätts upp och hur det faktiska resultatet mäts. Detta särskilt då det inte 

finns någon generellt utformad standard för detta utan skiljer sig mellan olika projekt och betyder 

olika för olika personer. (Fischer, et al., 2017) 

I integrerade projekt kan användandet av mätetal ses genom tre olika perspektiv. Uppdelningen av 

mätetal kan göras på följande sätt (Fischer, et al., 2017):  
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1. Produktens resultat genom mätetal vilket handlar om användandet, byggbarheten, 

hållbarheten av en produkt samt beskriver hur produkten kommer fungera och prestera. 

2. Projektets organisations mätetal som ger en bild över hur projektet går gällande hanteringen 

av kostnad, tidsplan, schema och kvalitet. 

3. Processens mätetal som handlar om att mäta hur projektets medlemmar arbetar mot att 

uppfylla projektets gemensamma mål. Med hjälp av dessa mätetal kan möjliga förbättringar 

av metoder och verktyg i projektet hittas. 

 Genom en löpande uppdatering av mätetal och på ett tydligt sätt visualisera och organisera dessa i 

en dashboard tillåts projektledningen få tillgång till processen för att styra arbetet åt rätt håll. (Fischer, 

et al., 2017) 

3.2. Värdet att effektivt arbeta med BIM 

En tydlig och uppdaterad BIM-modell tillåter alla projektdeltagare att snabbt och löpande utforska 

många olika alternativa utformningar av ett projekt. BIM låter även projektets deltagare se hur olika 

alternativa utformningar påverkar projektets slutresultat och vad utformningarna kan ha för 

konsekvenser. De tillåter också projektets deltagare att följa processen på ett tydligt och pedagogiskt 

sätt. (Fischer, et al., 2017) 

3.3. Visuell kommunikations påverkan på beslut 

I boken  ”Visuals Matter!—Designing and Using Effective Visual Representations to Support Project 

and Portfolio Decisions” av G. Geraldi och Arlit, som är resultatet av två års forskning, beskriver 

författarna hur visuell kommunikation kan påverka beslut vid beslutsfattning och hur dessa bör 

utformas för att uppnå den effekt som önskas.  

Beslut som är tagna av människan fattas baserat på att en person sätter upp ramar från olika 

referenser av egna erfarenheter. Dessa ramar skapar en mening till de problem personen i fråga 

upplever och på så sätt guidar till olika beslut och handlingar. Dessa beslut kan i sin tur omprövas 

baserat på nya erfarenheter eller tillgång till ny eller annan typ av data. Det gör att olika personer med 

olika kunskap, erfarenheter och intressen kan fatta helt olika beslut. Visuell kommunikation är 

användbart i detta sammanhang då det tillåter människor att se olika perspektiv i en sådan process. 

Den visar på att den visuella informationen kan förtydliga komplexa situationer men också göra data 

begriplig för en större publik. (G. Geraldi & Arlit, 2015) 

Att presentera information visuellt är ett kraftfullt verktyg då det påverkar sättet människan tolkar 

olika situationer på. Det skapar stöd för förståelse till hur och varför beslut fattas och underlättar för 
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människors förståelse att se olika perspektiv och tolka ett sammanhang. Det underlättar även 

kommunikationen samt styrker förhandlingar då det visar på olika tolkningar och synpunkter. (G. 

Geraldi & Arlit, 2015) 

3.4. Utformning av visuell kommunikation 

Det finns många fördelar med att presentera information visuellt, trots det finns en risk att 

informationen kan presenteras, oavsiktligt eller med avsikt, genom att vilseleda vilket då inte ger en 

verklighetstrogen bild. Ett dåligt utformat visuellt material kan ge upphov till felaktig analys av 

verkligheten. Sådana utformningar såsom skala, inkonsekvenser, tvetydigheter eller liknande kan vara 

orsak till sådan vilseledande presentation. (G. Geraldi & Arlit, 2015) 

Stephen Few beskriver i en serie av artiklar hur visuell information bör utformas för att på bästa sätt 

nå fram till mottagaren. Han menar på att människan upplever omgivningen till största del genom 

synen vilket gör att det finns en tydlig koppling mellan synen och tänkandet. Han beskriver tre 

huvudsakliga fokusområden som bör utgås ifrån. Det första fokusområdet handlar om vikten av att 

använda bleka färger generellt sett och endast använda intensiva färger när något ska sticka ut. Det 

gör det lättare att studera informationen som presenteras med mindre distraktion. Detta gör att när 

något ska sticka ut kommer de intensiva färgerna skapa större effekt än om endast intensiva färger 

används. Det andra fokusområdet innebär att enbart använda samma färg utom när färgerna har olika 

innebörd. Stephen Few menar på att olika färger låter vår hjärna att fundera över skillnaderna utan 

att de faktiskt är någon skillnad. Många programvaror idag lägger in färger med automatik men detta 

kan göra det svårare att särskilja informationen när den faktiskt visar samma sak. Det tredje rådet han 

ger med hänsyn till färger är att använda en enfärgad neutral bakgrund. Olika bakgrunder kan få 

informationen att sticka ut på olika sätt vilket kan lura mottagaren vid bearbetning och tolkning av 

informationen vilket gör att den kan förlora sin innebörd. (Few, 2005) 

Förutom att använda en enfärgad neutral bakgrund är det även viktigt att ha i åtanke att färger kan 

förstärka och framhäva information. Detta då ögat automatiskt dras till stora kontraster och starka 

färger. Det är därför användning av kraftiga färger bör undvikas på stora ytor samt undvika häftiga 

färgkombinationer och många färger då det kan ge ett rörigt intryck och därmed kan försämra 

förmågan att uppfatta den givna informationen.  För att förstärka information är färger som rött, 

grönt, gult och blått bra att använda då dessa är färger som är lättast att minnas. (Arbetsmiljöverket, 

u.å) 
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3.5. Att arbeta med dashboard 

I en artikel skriven av Cogswell och Rivard beskriver de att en traditionell dashboard låter företag 

presentera stora mängder mätetal i en enkel vy. De skapar möjlighet att presentera detaljerade 

mätetal i sammanfattningar genom exempelvis olika diagram. Dessa sammanfattningar visar på ett 

interaktivt sätt indikatorer som är relaterat till olika typer av prestation så att de mätetal som finns 

ska, på ett enkelt sätt, kunna tolkas och förstås. De menar dock på att de även finns en annan typ av 

dashboard, en analytisk dashboard, som ger användaren möjlighet att presentera all sin data utan att 

gömma detaljerna som en vanlig dashboard gör. Denna, i en enkel vy, ger möjlighet till att se den stora 

bilden men även samtliga detaljer. Det är i sin tur gynnsamt för att fatta riktiga beslut baserat på de 

mätetal som finns.  (Cogswell & Rivard, 2004) 

Few & Ross beskriver i en artikel att en dashboard ska visa den viktigaste informationen i en enkel vy 

så den kan bli övervakad vid en anblick. Informationen måste presenteras väldigt precist och tydligt 

utan att ta upp för mycket onödig plats. Informationen som presenteras bör även vara anpassad till 

vad målgruppen behöver för att nå sitt mål. Enligt författarna ska inte information presenteras som 

inte anses nödvändig för att nå målet på ett mer effektivt sätt. Ett exempel som presenteras är att det 

enbart behöver vara information i realtid om de tillför användaren något. Detta för att undvika 

onödiga distraktioner. (Few & Ross, 2004) 

Det finns idag många olika programvaror för att skapa dashboards och många företag använder sig 

allt mer av dashboard när de vill presentera data på ett lätthanterligt sätt. Dessa programvaror har 

oftast möjlighet att hämta data från många olika källor och presentera dem på ett användarvänligt 

sätt. Ofta är dessa utformade på ett sådant sätt att den data som presenteras är uppdaterad i realtid 

vilket i vissa branscher kan vara mycket användbart. En dashboard tillåter företag, som har samlat på 

sig stora mängder data, att göra den lättbegriplig. (Schwartz, 2003) 

 

  



 
 

 
 
16 

4. Empiri 

Nedan presenteras samtlig sammanställda insamlad data. Kapitlet inleds med en beskrivning av 

företaget Tyréns samt information om projekt Tvärförbindelse Södertörn. Detta följs av en 

presentation av insamlade data som samlats in genom workshopparna och intervju. 

4.1. Tyréns som företag 

Tyréns skriver på sin hemsida att de är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. 

De arbetar efter att skapa hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Dess verksamhet 

finns i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. Totalt arbetar 2 700 medarbetar i dessa länder. 

Företaget ägs av en stiftelse vilket gör att de kan satsa pengar på forskning och utveckling inom 

områdena som Tyréns är verksamma i. (Tyréns, u.å) 

Företaget arbetar med stora samhällsprojekt vilket påverkar många människors vardagliga liv. Tyréns 

arbetar målmedvetet med att skapa innovativa lösningar för att det som skapas ska vara 

kostnadseffektivt men också miljömässigt stabilt och att grundläggande mänskliga behov uppfylls. 

(Tyréns, u.å) 

Företaget bedriver ett omfattande internt hållbarsarbete då de vill leva som det lär, deras mål är att 

arbeta efter att sänka sina egna koldioxidutsläpp med 30 procent (Tyréns, u.å). 

Tyréns menar att dess företagskultur definieras av deras värdeord som också ska fungera som 

ledstjärnor i deras vardag. Deras tre värdeord är öppenhet, nyfikenhet och samspel. Med öppenhet 

och transparens önskas förtroende skapas, både internt men även externt mot kunder, partners och 

intressenter. Den bygger på en ömsesidig nytta och får inte ske på någon annans bekostnad. Med 

nyfikenhet vill Tyréns vara ett utforskande företag där forskning och utveckling ska vara livsluft. 

Företaget vill ge medarbetarna möjlighet att vara nyfikna och kreativa, att våga försöka. De sista 

värdeordet samspel handlar om att det är viktigt att företaget samspelar och aktivt bidrar med 

lösningar mot deras kunder. Detta är något som är lika viktigt internt som externt. (Tyréns, u.å) 

4.2. Sammanställning av insamlade data 

Här visas den sammanställda data som samlats in under intervju och de genomförda workshopparna. 

Denna data är baserad på de intervjufrågor som finns i Bilaga A, Bilaga B och Bilaga C som tidigare 

nämnts men har även som en öppen diskussion under genomförandet. 

4.2.1. Intervju med avdelningschef 

Nedan presenteras resultaten från en fråga i taget från intervjun med avdelningschefen. 
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Vad är ett teknikområde? 

Ett teknikområde är ett annat namn för en disciplin eller funktion. Det finns uppenbara projekterande 

teknikområdena, såsom Väg, VA, Landskapsarkitektur och Byggnadsverk/bro. Det finns även andra 

discipliner som är mer som stödfunktioner för projektet, såsom Brandutredning, Riskbedömning, 

Miljöutredning och BIM. I projekt Tvärförbindelse Södertörn finns över 20 olika 

discipliner/teknikområden representerade. 

Vad är en samordningsmodell? 

Varje teknikområde skapar egna modeller när de projekterar i 3D. Alla teknikområdens modeller sätts 

sedan samman till en stor modell. Det är denna ”samlingsmodell” som används varje vecka för att 

samordna och presentera de förändringar som gjorts sedan föregående uppdatering.  

Samordningsmodellen är en levande produkt med tillkommande och borttagna projekteringsfiler, i 

vardagstal benämnt modellfiler. BIM-samordnaren underhåller samordningsmodellen genom att 

”sminka” modellen, dvs se över färgsättningar och transparens av objekt, för att underlätta för 

användarna vid navigering i modellen. Det tas även fram färdiga vyer för att snabbt kunna navigera till 

en tunnelmynning, kollision eller annan geografisk plats av intresse.  

Vad gör avdelningen för BIM-samordning? 

Den intervjuade personen, avdelningschefen för BIM-avdelningen förklarar att avdelningen fungerar 

som en stödavdelning gentemot andra avdelningar på företaget och har särskild kompentens inom 

BIM och dess användningsområde. På avdelningen arbetar ett flertal BIM-samordnare, strateger och 

processledare. 

BIM-avdelningen i Stockholm arbetar brett med all form av digital informationshantering inom 

samhällsplanering. Det i avdelningsnamnet uppenbara rollerna BIM-strategi och BIM-samordning är 

stommen där de stöttar beställare och Tyréns egna projekteringsorganisationer. De arbetar även med 

datasamordning som innebär att de hanterar behörigheter samt kvalitetssäkrar leveranser och 

arbetssätt för att se till att rätt metadata är ifyllt både i och på filer.  

De har under 2019 börjat stötta Tyréns VR-avdelning i Umeå för att även på egen hand kunna ta fram 

VR-modeller i olika projekt.  

Vad gör en BIM-samordnare? 

Avdelningschefen beskriver BIM-samordnarnas arbete genom att de i olika projekt går igenom 

samtliga teknikområdens modeller och sammanställer dem till en samordningsmodell. I 

samordningsmodellen går BIM-samordnarna okulärt igenom kollisioner, felaktigheter och andra delar 

som inte fungerar tillsammans. Dessa tar BIM-samordnarna vidare till rätt teknikområde genom att 
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skapa en granskningssynpunkt. Dessa granskningssynpunkter läggs in i modellen som ett foto över 

området innehållande information om när det är upptäckt, vilket teknikområde som berörs och vad 

det är som eventuellt behöver åtgärd. 

BIM-samordnarna uppdaterar även samordningsmodellen med sådan information som anses lämpligt 

för att göra den mer begriplig för samtliga projektdeltagare. I samordningsmodellen läggs bland annat 

information in från flygfoton, olika färger för att symbolisera dess olika delar och symboler som anses 

viktiga för förståelse. Allt detta görs för att samtliga projektdeltagare och intressenter ska se hur 

arbetet går, och för att förstå vilka delar som behöver arbetas vidare med och se hur slutresultatet 

kommer se ut.  

Hur långt har Tyréns BIM-avdelning kommit i arbetet med mätetal? 

Avdelningschefen menar att avdelningen för BIM-samordning inte har kommit långt i arbetet med 

mätetal i projekt med projektformen VDC och det är därför bra att denna undersökning genomförs. 

Det har internt förts diskussioner kring att påbörja ett arbete med mätetal och det har gjorts en del 

försök till framtagande av mätetal och tekniska lösningar för att se vad som är möjligt och inte. Det 

har dock inte gått ut till fler medarbetare utan försöken har gjorts utan tydliga mål och avsatt tid vilket 

har gjort att det inte finns något befintligt projekt att hämta information från. Mätetal har heller inte 

används i andra projekt som inte använder projektledningsformen VDC. 

Intervjupersonen har i samband med ett påbörjat arbete med VDC varit med och tagit fram förslag på 

mätetal som han har sammanställt som en PDF. Denna finns presenterad i denna rapport som Bilaga 

D. Där är mätetalen indelade i tre olika nivåer, nivå ett, två och tre beroende på hur svårt det är att ta 

fram dem. Intervjupersonen menar på att detta dokument är en bra sammanställning av de mätetal 

som företaget är intresserade att arbeta med.  

På vilket sätt involveras BIM i projekt Tvärförbindelse Södertörn? 

I projektet har en manual tagits fram som visar på hur ett arbete med BIM ska utföras. I projektet 

uppdateras samordningsmodellen veckovis och modellerna hämtas baserat på ett antal förifyllda 

parameter som finns i de olika teknikområdenas filer. Stämmer inte dessa parametrar så kommer 

filtreringen göra att dessa inte kan följa med in i samordningsmodellen. För att modellerna ska gå att 

sammanställa behöver samtliga teknikområdens modeller konverteras till ett filformat som tar mindre 

plats för att göra det hanterbart. Detta görs med automatik med hjälpt av ett förprogrammerat script 

som körs varje fredag och processas under helgen vilket frigör mycket tid för BIM-samordnarna i 

företaget.  

När de olika teknikområdena arbetar med en modell så låser de filerna för modellen och hämtar dem 

till sin dator. När filerna är nerladdade så uppdateras inte ändringarna för samtliga inblandade under 
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arbetets gång. Detta gör att teknikområdena behöver låsa upp filen och ladda upp den till en 

molnlösning från Autodesk som heter Vault som företaget valt att använda sig av. För att ändringarna 

ska komma med in i samordningsmodellen varje vecka måste varje teknikområde komma ihåg att 

ladda upp den. Det måste göras innan ett script som körs varje fredag kl. 23.00 ska kunna ta med filen 

och konvertera den. Samordningsmodellen används sedan som underlag för projektledningen men 

också för teknikområdena för att få en tydlig överblick av projektet. 

Vad har projekt tvärförbindelse Södertörn för mål? 

Den intervjuade personen kan inte direkt svara på denna fråga utan återkommer med detta via mail. 

Denne menar på att det finns övergripande mål för projektet men inte i detalj hur det ska utformas. 

Tyréns har heller inte tagit fram några egna projektmål utan hänvisar helt till kundens mål som har 

delat upp målen i funktionsmål och hänsynsmål. Dessa beskrivs nedan: 

Funktionsmål 

• Förbättra tillgängligheten för kollektivtrafiken till och mellan Kungens kurva-Skärholmen, 

Haninge centrum och Flemingsbergs resecentrum. 

• Förbättra tillgängligheten och attraktiviteten med cykel mellan de regionala stadskärnorna 

inom Södertörn. Förbättra tillgängligheten till viktiga målpunkter för cykel samt till 

angränsande regionala cykelstråk. 

• Förbättra tillgängligheten för tung trafik inom Södertörn samt till angränsande huvudvägnät. 

• Förbättra tillgängligheten för bil till och mellan Södertörns regionala stadskärnor samt 

förbättra kapaciteten till angränsande huvudvägar. Avlasta vägnätet in mot Stockholms 

centrala delar. 

Hänsynsmål 

• Systematiskt arbeta med att begränsa klimatpåverkan och energianvändning från byggande, 

drift och underhåll av väganläggningen. 

• För att skapa en god boendemiljö ska vägen utformas så att negativ påverkan av buller, 

luftföroreningar och barriärer begränsas. 

• Vägförbindelsen ska förbättra trafiksäkerheten för samtliga trafikanter. 

• Intrång i värdefulla natur- och kulturmiljöer ska minimeras. 

  



 
 

 
 
20 

4.2.2. Workshop 1 

Nedan presenteras resultatet från de olika frågor och områden som togs upp under Workshop 1. 

Möjlighet till mätetal kopplat till kundens eller projektets mål 

Deltagarna anser att det i dagsläget kan bli svårt att ställa mätetalen mot projektets mål och att de 

ofta beror på att projektets mål inte utformas efter BIM då det inte finns en tillräcklig förståelse för 

dess nytta. De menar också på att projektets och kundens mål utformas som mer övergripande mål 

och inte utformade i verkliga tal. 

Hur kan en BIM-samordnare arbeta med mätetal i det vardagliga arbetet? 

Deltagarna är överens om att de skulle ha stor användning av att kunna använda mätetal i det 

vardagliga arbetet då det till stor del handlar om att effektivisera. En av deltagarna menar på att det, 

i ett tidigt skede, skulle kunna gå att se vilket teknikområde som ofta hamnar efter. Denna information 

ger möjlighet till att sätta in resurser där dem behövs och kunna förstå varför ett visst teknikområde 

hamnar efter. Vid frågan varför ett teknikområde hamnar efter blir svaret att det kan bland annat bero 

på att de har för lite tid, är dåligt insatta i projektet och inte har rätt information. En annan av 

deltagarna menar att mätetal skulle kunna underlätta planering av möten och skapa förståelse om det 

finns ett visst teknikområde där kommunikationen brister och det behövs läggas mer resurser. 

Vad mäts idag och skulle historik av mätetal kunna vara av intresse? 

Under workshoppen berättar deltagarna att mätetal gällande BIM inte används på något sätt i 

projekten idag och de tror att det skulle vara av stor nytta att kunna se en historik av mätetal. 

Deltagarna tror att det på så sätt kan visa om projektet har hållit en hög kvalité och om det har 

resulterat i att de har kommit fram till ett behov av andra typer av utredningar än vad som annars 

skulle ha gjort. Kopplas det till historiken med projektet och kundens mål så kan det vara möjligt att 

se om lösningen som kommits fram till är det som kunden faktiskt vill uppnå vilket är en stor fördel. 

En av deltagarna tror att de på så sätt kan göra bättre analyser och göra det lättare både för kunden 

och internt i företaget att förstå nyttan av att arbeta med BIM. Deltagarna anser att det är svårt för 

kunden idag att uppskatta hur mycket resurser som krävs för projektering med BIM. De tror att historik 

av mätetal kan underlätta till en bättre budget i ett tidigt skede och att med hjälp av mätetal bör kunna 

skapa mer rättvisa prognoser baserat på verkligheten när det går att jämföra med liknande projekt. 

De medverkande i workshoppen menar på att det krävs att någon tar ”lead” för att visa nyttan med 

BIM och kunna visa med mätetal vad det faktiskt gör. 
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Vilka skulle ha mest nytta av att synliggöra mätetalen gällande BIM? 

En av deltagarna tror inte att det skulle vara till så stor användning för de enskilda teknikområdena 

att synliggöra mätetalen utan tror mer på att de skulle vara en ”temp” för projektledningen för att se 

hur projektet går. De andra deltagarna tror att det faktiskt skulle kunna vara till nytta för de enskilda 

teknikområdena för att förstå vikten av sitt eget arbete och hur ens arbete påverkar andra. Det skulle 

då kunna ge deltagarna en större förståelse i konsekvenserna av att inte uppdatera sin modell, hur 

detta påverkar andra teknikområden och deras förmåga att leverera i tid. De menar på att med 

mätetal är det lättare att förstå det komplexa i många projekt genom att synliggöra bland annat hur 

många teknikområden som faktiskt är involverade i en samordningsmodell. 

Är det något som alltid verkar vara ett problem gällande arbetet med BIM? 

En av deltagarna upprepar vad det sagts tidigare, att teknikområdena inte uppdaterar sina modeller 

med de uppkomna kollisionerna gentemot andra teknikområden som uppkommer under projektet. 

Avdelningen upplever ofta att de inte vet vad de har för mandat att säga till teknikområdena att 

uppdatera eller om det faktiskt är processledarens roll att göra det. De tror att om de kan visa på 

nyttan av att uppdatera sina modeller skulle detta kunna medföra en större förståelse till att 

teknikområdena att faktiskt uppdatera sina modeller. 

En deltagare menar på att det ofta avsetts en för liten budget för BIM i början av ett projekt. 

Deltagaren menar på att BIM måste vara framtungt för att kunna säkerställa att alla arbetar med BIM 

på samma sätt. För att detta ska göras bör en BIM-strategi tas fram och det krävs att det bestäms 

vilken plattform som ska användas i projektet. Detta tog ett helt år för projektet Tvärförbindelse 

Södertörn. Deltagaren menar på att om inte görs en tillräcklig budget från början och inte heller 

specificerar vad som ska uppnås så ökar budgeten utefter att projektets deltagare förstår nyttan med 

BIM och detta gör att kostnaden ofta ökar mer än vad som beräknats i början av ett projekt. 

Vilka mätetal tror deltagarna kan vara av intresse att mäta? 

Kollisioner 

En av deltagarna har upplevt att det finns ett intresse även från andra avdelningar att börja mäta 

värden från BIM och har också fått förfrågningar vad som kan göras. Deltagaren tror att kollisioner i 

modellen mellan de olika teknikområdena är ett sådant mätetal som är enkelt att komma igång med 

och förstå.  

Deltagarna menar att det skulle kunna vara möjligt att undersöka hur ofta kollisioner uppkommer och 

hur länge de ligger kvar som aktiva. Deltagaren tror också att detta skulle kunna göra att planering av 

möten blir lättare. Det för att då tydligt kunna se om det finns en brist på kommunikation mellan 
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teknikområdena. Detta kan resultera i att det eventuellt behövs tätare avstämningar om det märks 

att ett visst eller vissa teknikområden har många kollisioner.  

Deltagarna tror att kollisioner är en sådant område som skulle kunna öka om det göra ett byte av den 

person som går igenom samordningsmodellen, den tekniksansvarige. 

Handlingar i modellen 

En av deltagarna beskriver hur de ofta presenterar de slutliga ritningar i 2D för kunden men att de allt 

oftare arbetas fram i 3D genom BIM. Samma deltagare tror att det skulle kunna vara av nytta för alla 

projektdeltagare att även presentera slutresultatet i 3D för att de många gånger är svårt att ta till sig 

informationen visuellt i 2D. Det är ofta svårt att förmedla vad bland annat olika symboler betyder 

vilket gör presentationen av projektet otydlig när det inte finns möjlighet att presentera det i 3D. 

De beskriver att mycket av informationen som presenteras i ett projekt ofta stannar i beskrivningar 

och liknande. Deltagarna är alla överens om att det vore bra att få in så mycket som möjligt i 

samordningsmodellen. De resonerar kring att det faktiskt finns stöd att få det mesta i modellen men 

att det är svårt att få teknikområdena att förstå dess värde. Flera av deltagarna vet inte vilka 

möjligheter som finns eller vad vilka frågor som kan ställas. Rent visuellt är alla överens om att det 

underlättar för förståelsen av projektet när det visas i 3D och underlättar även för kunden att kunna 

få ut en VR-modell för att kunna visa sina kunder eller allmänheten. Deltagarna anser att de, i dag, 

ligger på en nivå som kallas ”3D+” och att det vore bra att synliggöra vilka typer av handlingar i 

modellen som finns för att visa på hur många dimensioner som finns i modellen. 

Inställning till BIM 

De som medverkar på workshoppen tror att det skulle kunna vara av intresse att mäta deltagarna i 

projektets inställning till BIM för att se hur den förändras genom projektets gång. De tror att resultatet 

av mätningar skulle vara mest rättvist mot slutet av ett projekt. För vissa teknikområden spelar det 

troligtvis ingen någon roll med arbete i BIM eller inte men att dess medverkan för andra teknikområde 

har större betydelse. 

Tid som ägnas åt BIM 

En av deltagarna tycker att det skulle vara väldigt intressant att se hur mycket tid som totalt sätt under 

ett projekt ägnas åt BIM och hur denna tid fördelar sig under ett projekt. De kan på så sätt se var tiden 

ökar och genom detta kunna styra budgeten på ett bättre sätt. En av deltagarna är mer insatt i hur 

tiden rapporteras och denne menar på att det idag finns en bra tidsuppföljning genom projekten men 

menar på att de kan skilja stort på vad som är uppskrivet i projektets dagbok och vad som faktiskt är 

genomfört. Då all tidsrapportering sker i ett externt system tror denne att det är ett väldigt stort 

arbete att mäta detta korrekt. De har heller inte stämt av att den rapporterade tiden stämmer. Dock 
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tror deltagaren att mäta detta och följa upp det skulle kunna leda till bättre prognoser för alla typer 

av projekt. 

Programnytta 

De som medverkar i workshoppen tror att de hade varit till fördel för företaget att på något sätt 

studera vilken nytta av olika datorprogram som projektet har och hur datorprogrammen är 

kompatibla med varandra. Det finns data inom företaget på hur mycket arbete som ägnas åt olika 

program och hur mycket de används. På så sätt kan de program som inte används sorteras ut. De tror 

att detta kan vara till fördel för att både kunna ta bort vissa program men också för att stärka 

nödvändig support kring vissa program. En av de som medverkar tror att detta kanske inte är något 

större problem men att det skulle kunna vara bra för företaget att se var resurser behöver styras. 

Automatiska processer 

I arbetet med samordningsmodellen beskriver en av deltagarna att mycket av dess arbete genomförs 

med automatiska processer. De menar att dessa processer inte är projektspecifika men att det är 

viktigt för projektet då det sparas mycket tid genom att manuellt arbete kan undvikas. När arbetet 

påbörjades beskrivs det hur den omgivande terrängen klipptes för projektet för att passa med det 

som projekterats. Detta tog för BIM-samordnarna cirka 4 timmar vilket idag enbart tar 1,5 timme tack 

vare automatiska processer. Genom att synliggöra den tid som faktiskt sparas på sådana automatiska 

processer kan motivera nyttan för projektet till att lägga större resurser på utveckling av dessa 

processer för att kunna göra arbetet mer effektivt i BIM. De tror att kunden får en bättre insyn i 

projektet och att det gör det lättare att skapa ett mervärde för kunden när denna förstår vad som tar 

upp stor tid i ett projekt. 

Sammanställning av de valda mätetal som deltagarna anser ska gå vidare  

På nästa sida, i Tabell 1 presenteras samtliga mätetal från Bilaga D där deltagarna fick möjlighet att 

individuellt välja max 4 mätetal var som de ansåg intressanta i ett inledande skede. Då deltagarna 

valde ganska lika resulterade detta i flertalet nollor. Utöver denna lista tillförde en av deltagarna en 

åsikt att det kan vara av intresse att i procent mäta hur mycket tid på möten som spenderas i 2D- 

respektive 3D miljö.  
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Tabell 1 Antal deltagare i workshoppen som anser att mätetalet bör mätas i det första skedet. 

Mätetal Antal 

BIM-kodning 0 st 

Antal teknikområden i modellen 4 st 

Åtgärdade kollisioner 4 st 

Att få en indikation på hur den tekniska informationen genom BIM 

uppfattas och implementeras 

0 st 

BIM-nytta 0 st 

Hur mycket tid läggs på BIM inom projektet? 0 st 

Kvalitet på input till dem som jobbar med BIM-modellen 0 st 

Vilka typer av handlingar projektet jobbar med 4 st 

Antal simuleringar som genomförs (totalt eller per teknikområde) 0 st 

Överrensstämmelse mellan det som modelleras och ställda kriterier 0 st 

Arbetsintensitet i produktionsskedet kopplad till användningen av 3D-

modeller i jämförelse med att göra samma sak i 2D 

0 st 

Hur fort äger enskilda moment rum i produktionen när information är 

BIM-baserad 

0 st 

Effektiviserad planering och produktion genom direkt koppling till BIM 0 st 

Hur mycket tid kan sparas med automatisering? 4 st 
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4.2.3. Workshop 2 

Deltagarnas diskussion sammanställs nedan under respektive två utvalda mätetal från Workshop 1 

samt under respektive frågeställning. Under varje fråga presenteras först resultatet från deltagarnas 

post-it-lappar följt av diskussion av frågeställningen. Nedan i Figur 1 ges en överblick över hur tavlan 

med post-it-lappar såg ut.  

 

Kollisioner i modellen 

Var, i vilket system eller i vilken kanal önskar man få mätetalet presenterat för sig? 

En av deltagarna anser det viktigt är att oavsett vilket system eller kanal de väljer att använda så ska 

det vara lätt att ta till sig. Denne menar på att det som syns, interfacet, gärna får vara styrt efter vad 

den som är inloggad är intresserad av att se. Deltagaren anser även att innehållet bör presenteras på 

ett sätt så att innehållet inte är beroende av en viss plattform så att det går att ta till sig informationen 

även på resande fot, förslagsvis i någon typ av ”appform” eller liknande. 

Samtliga deltagare anser genomgående att presentationen av informationen bör vara i en 

projektportal. En projektportal är något som deltagarna menar att de generellt använder sig av i 

projekt och SharePoint är en lösning Tyréns har bestämt att använda sig av. Det händer dock att andra 

lösningar används såsom en ren filserver i form av en utforskare. En av deltagarna berättar att 

Figur 2. Kollisioner i modellen: Kanal för presentation av mätetal Figur 2. Kollisioner i modellen: Kanal för presentation av mätetal Figur 2. Kollisioner i modellen: Kanal för presentation av mätetal 

Figur 1. Överblick av griffeltavlornas utseende under Workshop 2 
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Trafikverket har en egen projektsida som heter PPI, som används i projektet. De tror dock inte att 

denna är rätt kanal att visa informationen då denna sida är extern. På projektsidan PPI tror deltagarna 

istället mer på att publicera bilder på delar av innehållet som är av intresse för samtliga inblandade i 

projektet. 

En annat förslag som en av deltagarna föreslår är att placera informationen i avdelningens egen 

SharePoint-sida för att kommunicera avdelningsinformation. På denna sida finns i nuläget deras BIM-

manual som är en interaktiv manual för att ge andra avdelningar instruktioner på hur de ska använda 

sig av BIM. 

Ett tredje förslag som kommer på tal under workshoppen är att placera informationen direkt i 

samordningsmodellen. De tror att de kan vara ett bra ställe för att delge mätetalen för medarbetarna 

i de olika teknikområdena. Dock påtalar de att alla inte har behov av att gå in och titta i 

samordningsmodellen vilket då kan resultera i att de missar informationen om den ligger där. Till följd 

av detta föreslår en av deltagarna att i samordningsmodellen lägga ett ”objekt” som är består av en 

länk till en SharePoint-sida där informationen kan presenteras. 

En fortsättning av diskussionen mellan deltagarna leder in på att det finns en startsida i Vault, där 

samordningsmodellen är placerad, och att informationen där skulle kunna placeras. Detta är idag en 

informationssida från leverantören av programmet, Autodesk, och att det vore bra att se med 

leverantören vad som är möjligt att genomföra. Ett sidospår en av deltagarna föreslår är att denna 

sida även skulle kunna användas till att presentera den interaktiva BIM-manualen. Informationssidan 

är dock inte beroende av ett visst projekt utan är gemensam för samtliga projekt. Detta skulle då göra 

att denna sida bör utformas som en mer övergripande sida och inte enbart specifikt för ett projekt. En 

av deltagarna pratar om att det vore bra om det var möjligt att styra informationen efter användarnas 

inloggning för att kunna delge alla projektdeltagare anpassad information.  

Deltagarna tror att det hade kunnat vara användbart att på informationssidan presentera sådant som 

gäller för sina modeller såsom bland annat poster som förfaller och statistik för hela projektet. 

Slutligen menar deltagarna att en spegling av en SharePoint-sida i samordningsmodellen skulle kunna 

delge informationen på fler ställen för projektdeltagarna. 
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I vilken grafisk utformning önskar man få mätetalet presenterat? 

I Figur 3 presenteras, på post-it lappar, resultatet av vilken grafisk utformning som deltagarna önskar 

att få mätetal presenterat för sig. Ett flertal av deltagarna har skrivit diagram på post-it lapparna. En 

av deltagarna föreslår ett stapeldiagram där vecka placeras på x-axeln och antalet kollisioner syns på 

y-axeln. Staplarna placeras sedan per vecka som två staplar där den ena visar lösta synpunkter och 

den andra visar olösta synpunkter. Vidare diskuteras att detta upplägg skulle vara användbart för att 

visa trender när veckor placeras på x-axeln. 

Ett förslag som kommer fram under workshoppen är att presentera kollisionerna med ett 

cirkeldiagram. En av deltagarna menar på att det skulle göra det tydligt att se hur kollisionerna är 

sorterade per teknikområde. Detta upplägg gör det även tydligt vilka teknikområden som kräver extra 

fokus och hur kollisionerna är fördelade efter granskning från beställaren. 

En deltagare menar att det vore användbart att koppla kollisionernas placering i modellen gentemot 

en karta som motsvarar vägens sträckning. Då kan de se var i projektets vägsträckning som 

kollisionerna hamnar och ge teknikområdena möjlighet att se sina synpunkter i förhållande till andras. 

De menar att detta även skulle vara till fördel när de generellt planerar projektet för att se var det 

behövs extra fokus. I en sådan utformning av mätetal tror deltagaren att det vore bra att kunna sortera 

på vilka teknikområden som ska visas på kartan. 

Vidare anser en av deltagarna att det vore bra att kunna se information om en viss kollision utan att 

behöva gå in i samordningsmodellen, att de direkt ska kunna få information om vad det är för 

synpunkt och vad den handlar om. Denne menar samtidigt att de måste ta hänsyn till att detta även 

skulle kunna bli för mycket information. 

I övrigt anser deltagarna att utformningen måste vara konsekvent och gärna med numrering och 

gradering. En av deltagarna tycker att färg är bra att använda men att hänsyn måste tas till att vissa är 

färgblinda. I dessa lägen anser en annan av deltagarna att användning av mönster är bra den visuella 

Figur 3. Kollisioner i modellen: Grafisk utformning 
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informationen utformas. Deltagaren menar att detta även kan vara till fördel vid utskrifter då de inte 

alltid skriver ut i färg. Dock skulle en av deltagarna uppskatta att få de olika teknikområdena i färger 

som motsvarar den kategori som teknikområdet tillhör.   

Hur önskar man få mätetalet kategoriserat, eller möjlighet till filtrering? 

Samtliga deltagare i workshoppen anser att en grundläggande filtrering innebär att de ska kunna 

sortera på vilket teknikområde det gäller, tiden kollisionen upptäcktes samt när den är löst. Vidare ser 

deltagarna en framtid där de kan definiera hur lång tid olika synpunkter får ta innan de blir lösta och 

kunna presentera det på ett tydligt sätt. 

En deltagare menar att en användbar sortering kan innebära att sortera kollisioner efter vilket skede 

projektet är i och på så sätt kunna se var i projektet som flest kollisioner uppkommer. Deltagaren 

menar att det även vore bra att visualisera viktiga datum för projektet och de veckor som modellen 

inte uppdaterats. 

En av deltagarna berättar att det inte alltid är rena kollisioner mellan teknikområden som uppkommer 

utan att det under denna kategori även räknar in något som kallas ”synpunkter”. Dessa synpunkter 

uppkommer då  anser att något inte stämmer eller behöver åtgärdas. Sådana synpunkter kommer 

bland annat från beställaren, i detta fall Trafikverket, i samband med leverans. Synpunkterna som 

kommer från Trafikverket ligger idag på en separat lista och måste, av BIM-samordnarna, importeras 

in i modellen. Om det är möjligt visualisera dessa tillsammans med kollisionerna så vill de kunna 

sortera på vilken typ av kollision/synpunkt det handlar om.  

Vidare anser deltagarna att det vore av intresse att kunna sortera information inom ett geografiskt 

område eller på vad det är för typ av krock det handlar om. De diskuterar även om de skulle kunna 

kategoriseras om det inträffar en kollision mellan teknikområden, en deltagare menar att det kan 

finnas en poäng i att göra detta men menar även att det även kan leda till att det blir för mycket 

information. 

Figur 4. Kollisioner i modellen: Kategorisering och filtrering 
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Vilka har nytta av att få mätetalet presenterat för sig? 

På post-it lapparna svarade deltagarna avdelningschef, teknikansvarig, uppdragsledning, 

projektledning, involverade teknikområden och BIM på frågan gällande vilka som har nytta av att få 

mätetal presenterat för sig, detta visas även i Figur 5 ovan. Diskussionen klargjorde att de tror att alla 

skulle kunna ha användning av se denna information, även deltagare utanför uppdraget. De menar på 

att detta skulle vara bra för hela företaget för att kunna se om de behöver tillsätta mer resurser i ett 

visst projekt.  

En av deltagarna tror att visualisera detta skulle göra ett mer ”straight forward arbetsflöde” i projektet 

och att uppdragsledningen då skulle kunna överblicka projektets framskridan på ett bättre sätt. 

Deltagaren tror att detta skulle resultera i att Trafikverket skulle få en produkt av bättre kvalité som 

slutresultat. 

Deltagarna menar på att alla inblandade i projektet inte behöver ha tillgång till samma information. 

De tycker till exempel att kollisioner per teknikområde visualiseras så finns det inte någon anledning 

till att kommunicera ut det till samtliga inblandade utan då istället presentera det totala antalet 

kollisioner för dem istället. 

Figur 5. Kollisioner i modellen: Vem har nytta av att få mätetalet presenterat för sig 
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Hur mycket tid kan sparas med automatisering? 

Var, i vilket system eller i vilken kanal önskar deltagarna få mätetalet presenterat för sig? 

Deltagarna tycker gemensamt att denna punkt egentligen inte skiljer sig på något sätt mot var antalet 

kollisioner ska placeras. Deltagarna hänvisar till samma system och diskussioner som fördes i tidigare 

frågeställning.  

I vilken grafisk utformning önskar man få mätetalet presenterat? 

Deltagarna tycker att det vore bra att visa mätetalet genom att synliggöra hur många timmar som har 

sparats in genom de automatiska processerna jämfört med manuellt arbete. Detta i stil med en text 

där det exempelvis står: ”Denna vecka har vi sparat in x antal timmar m.h.a automation”.   

Ett annat förslag är att mätetalet skulle kunna symboliseras med fyllda kroppar. Med detta tror en av 

deltagarna att det kan visa på hur många ”resurser” som sparats genom automatiseringen och inte 

bara tid i timmar. En annan deltagare tycker att det vore ”kaxigt” att visa på att två personer, tack vare 

de automatiska processerna, arbetar som åtta personer annars hade gjort. 

Figur 7. Hur mycket tid kan sparas med automatisering: Grafisk utformning 

Figur 6. Hur mycket tid kan sparas med automatisering:  Kanal för presentation av mätetal 
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Hur önskar man få mätetalet kategoriserat, eller möjlighet till filtrering? 

Deltagarna menar på att de gärna skulle vilja se hur mycket den server som arbetar med de olika 

scripten för automatisering arbetar. De skulle sedan vilja kunna sortera på vilken period i projektet de 

befinner sig och vilken typ av arbete som jobbservern gör, action. Deltagarna anser att det vore bra 

att kunna sortera på period för att kunna se när jobbservern arbetar som hårdast i projektet.  

Den tid det tar för jobbservern att utföra scripten vill de sedan ställa mot den tid de skulle tagit att 

göra arbetet manuellt. Vidare diskuterar deltagarna att de nog inte behöver kunna sortera detta 

mätetal mer i ett inledande skede. 

Vilka har nytta av att få mätetalet presenterat för sig? 

Deltagarna ser att mätetalet skulle vara intressant att presentera för både beställaren och 

företagsledningen. De menar på att om de för företagsledningen och beställaren kan visa att de måste 

lägga ner 50 timmar för att skapa scriptet för att sedan spara 500 timmar i projektet så är det till stor 

vinst för alla inblandade. Mätetalet kan på så sätt synliggöra att det är värt att avsätta resurser för 

detta och visa på vilket avkastning av investeringen dem får tillbaka. Deltagarna menar även att detta 

skulle kunna skapa mer tid för ren sakgranskning och inte så mycket på toleranser (förhållanden 

mellan teknikområden) som görs idag. De tror att med mer automatisering skulle kunna få bort stora 

bulkjobb såsom bland annat att hitta krockar, kategorisera dessa och informera teknikområderna.  

Workshopens deltagare tror även att visualisering av detta mätetal kan gynna BIM-avdelningen för att 

synliggöra deras ”osynliga arbete” och för att kunna identifiera vad som är de största ”flaskhalsarna” 

i ett projekt och på så sätt kunna få bort dem.  

Figur 8. Hur mycket tid kan sparas med automatisering: Kategorisering och filtrering 

Figur 9. Hur mycket tid kan sparas med automatisering: Vem har nytta att få mätetalet presenterat för sig? 
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5. Analys 

Nedan följer en analys av arbetet där teori och empiri används som grund för att besvara arbetets två 

frågeställningar. Bland annat analyseras befintliga mål i projektet och dess inverkan för att besvara 

de två frågeställningarna. 

5.1. Befintliga mål i projektet 

Vid användande av VDC som metod för ett projekt beskriver, som tidigare nämnt Martin Fisher och 

medförfattarna, att det är viktigt att mål utformas på rätt sätt för att kunna uppnå ett tillfredställande 

resultat. Författarna menar också att de är viktigt att målen och mätetalen uppdateras regelbundet 

för att kunna följa projektets process på ett tillfredställande sätt. 

Avdelningschefen på Tyréns BIM-avdelning diskuterar målen för projektet Tvärförbindelse Södertörn 

under intervjun samt nämner senare funktionsmål och hänsynsmål rörande projektets resultat. Han 

kan däremot inte visa upp några direkta mål gällande projektets organisation eller processens mätetal. 

Detta innebär att det inte finns några mätbara mål för hur projektet ska bedrivas i siffror gällande BIM. 

Att det inte finns några sådana utformade mål gör det svårt att besvara Frågeställning 1 då denna bör 

baseras på vad kunden och projektet har för mål. I längden kan detta även göra det svårt att skilja ett 

bra resultat från ett dåligt resultat i projektet samt leda till att det finns svårigheter med att uppnå ett 

tillfredställande slutgiltigt resultat. Det vore därför fördelaktigt att gemensamt med kunden utforma 

sådana mål och utifrån dessa utforma mätetal för att bättre kunna förstå vad kunden vill uppnå med 

arbetet i BIM. Det är troligtvis först då frågeställningen kan besvaras mer utförligt. 

I Workshop 1 beskriver deltagarna att det kommer vara svårt att ställa de mätetal som ska tas fram 

mot projektets mål då det inte utformas efter BIM eller att det idag inte finns en tillräcklig förståelse 

för nyttan med BIM. De anser även att projektets mål är utformade mer övergripande än med verkliga 

tal. Detta förstärker bilden av att det inte utformas mål för arbetet i BIM och gör klart att mätetalen i 

denna undersökning kommer behöva utformas efter vad deltagarna i denna undersökning anser 

relevant att mäta. Detta gör att mätetalen enbart kommer kunna ge en bild av vad projektet har för 

värden utan att kunna jämföra dem mot lämpliga mål. Utan mål är det inte troligt att kunna ge 

projektets deltagare en tydlig bild av vad som önskas uppnå med mätetalen. 

5.2. Mätetal i projektet 

Avdelningschefen berättar i intervjun att avdelningen inte har kommit igång med deras arbete med 

mätetal. De har fört inledande diskussioner gällande att de bör påbörja detta arbete och de har gjort 

en del försök men utan tydlig struktur och tydliga mål. Intervjupersonen har tagit fram förslag på 
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mätetal som han presenterar. Förslaget visar enbart vad som är möjligt att mäta och vad de tror skulle 

kunna vara av intresse att mäta gällande projektets mål. Dokumentet har inte tagit hänsyn till kundens 

mål och är därför framtaget utan kundens medverkan vilket gör att denne inte får något inflytande i 

valet av mätetal. Detta dokument används trots detta, vidare i undersökningen, som underlag för att 

bestämma vilka två mätetal som är av intresse att gå vidare med. Valet av mätetal görs därför baserat 

på vad deltagarna i undersökningen anser är relevant att mäta och baseras utifrån deras erfarenheter 

och kompetens. I ett VDC-projekt ska mål och tillhörande mätetal utformas tillsammans med kunden 

vilket inte görs i detta fall.  

I Workshop 1 beskriver deltagarna att de inte använder mätetal i projektet, precis som 

avdelningschefen tidigare bekräftat. De tror däremot att de skulle ha stor användning av mätetal. 

Detta speciellt när det handlar om att effektivisera, sätta in rätt typer av resurser, få en bättre 

planering av möten och förstå var kommunikationen brister. Deltagarna i Workshop 1 menar på att 

de tror att en historik av mätetal skulle kunna vara till stor nytta för att se om projektet har hållit hög 

kvalitet och att de faktiskt har uppnått det som kunden vill uppnå. Arbetet med mätetal har ännu inte 

kommit igång vilket gör att det inte finns någon historik för valda mätetal. Mål kan därför bli svårt att 

utforma på en lämplig nivå då de inte vet vad en lämplig nivå är. Det kan alltså bara göras en 

kvalificerad gissning utifrån deltagarnas egna erfarenheter. Utan lämpliga mål kan styrningen av 

projektet bli lidande enligt författarna till boken Integrating Project Delivery. Vidare kan detta göra att 

det kan bli svårt att visa om projektet har hållit en hög kvalité eller inte. Mätetalen, precis som målen, 

bör därför väljas utefter vad kunden och/eller företaget faktiskt vill uppnå för att det ska finnas en 

nytta att faktiskt mäta med mätetal.   

5.3. BIM i projektet 

Att använda en BIM-modell i ett projekt låter, enligt Fischer och hans medförfattare, ett projekts 

deltagare utforska många olika alternativ och se hur alternativa utformningar påverkar slutresultatet. 

Det låter även projektets deltagare följa projektets process på ett tydligt sätt. Avdelningschefen 

beskriver i intervjun att de har tagit fram en manual för hur de ska arbeta med BIM i projektet. 

Deltagarna i Workshop 1 beskriver hur denna manual ska ge förståelse för hur teknikområdenas 

arbete i modellen ska genomföras rent tekniskt med parametrar och dylikt. Detta för att säkerställa 

att alla arbetar på samma sätt i modellen. Det finns alltså en samsyn i hur arbetet i BIM bör bedrivas 

på Tyréns. Detta i sin tur gör att projektets deltagare har förutsättningar för att arbeta på ett likartat 

sätt. Detta skapar möjlighet för de mätetal som tas fram att bli korrekta och ge projektets deltagare 

möjlighet att tydligt följa projektets process. Det bör därför vara fördelaktigt att utforma manualen 

med vetskap om vilka mätetal de har för avsikt att använda sig av tidigt i projektet. Detta för att tidigt 
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kunna skapa ett enhetligt arbetssätt för projektets deltagare för att kunna hämta korrekta mätetal. 

Detta gäller även för BIM-samordnarna, att dessa arbetar och rapporterar på samma sätt och med 

rätt parametrar.  

Under Workshop 1 var deltagarna inne på att mätetal skulle kunna skapa en förståelse för hur 

projektet går för projektledningen och även ge dessa en större insikt i nyttan av att använda BIM. De 

diskuterar även hur det på ett större plan kan få företagsledningen att förstå nyttan med BIM och på 

så sätt få avsatt en mer rättvis budget i ett tidigare skede för projektet. Då deltagarna i Workshop 1 

ansåg att de kan ge både projektledningen och företagsledningen möjlighet att bättre förstå nyttan 

av BIM med hjälp av mätetal så kan det i ett första skede finnas en viss relevans att mätetalen utformas 

efter att dessa ska förstå värdet med BIM och vilken nytta det faktiskt gör. Detta för att i större 

utsträckning använda BIM då det låter deltagarna utforska flera olika alternativa utformningar för att 

arbeta fram det bästa resultatet, utefter de gemensamma utformade målen. Under Workshop 1 var 

även deltagarna inne på att mätetal kan ge de olika teknikområdena större förståelse för 

komplexiteten med en BIM-modell och hur många som faktiskt är involverade samtidigt. Mätetal som 

utformas så att både ledningen och projektdeltagarna förstår värdet av BIM kan därför skapa en nytta 

för flera målgrupper. Detta ger ledningen möjlighet att skapa mer korrekta kalkyler som kan skapa 

mervärde för både företaget och kunden. Deltagarna i projektet fick också möjlighet att förstå 

komplexiteten med BIM och på så sätt förstå hur många som, i vissa fall, påverkas av ens arbete och 

även ge deltagarna en möjlighet att förstå hur ens arbete också påverkar utfallet av mätetalens värde 

i relation till de gemensamt utformade målen. 

5.4. Mätetal av intresse i projektet 

Under Workshop 1 diskuterade deltagarna kring vilka mätetal som skulle vara intressanta att mäta 

ur deras och projektets perspektiv med utgång från de dokument som finns sedan tidigare. 

Diskussionen ledde till att ett urval av mätetalen diskuterades mer ingående och av dessa valdes 

nedanstående fyra ut som mest aktuella att arbete vidare med:  

• Antal teknikområden i modellen. 

• Åtgärdade kollisioner. 

• Vilka typer av handlingar projektet jobbar med. 

• Hur mycket tid kan sparas med automatisering? 

Utifrån dessa valdes ”Åtgärdade kollisioner” och ”Hur mycket tid kan sparas med automatisering?” 

tillsammans med avdelningschefen att gå vidare med för att besvara Frågeställning 2. Valet av dessa 
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två gjordes till stor del baserat på Tyréns aktuella behov i de aktuella VDC-projekten men också utifrån 

hur enkelt det var att påbörja arbetet med presentationen av mätetalen. 

Medarbetarna på BIM-avdelningen går varje vecka igenom samordningsmodellen för att undersöka 

var kollisioner eller allmänna synpunkter uppstår. Detta gör att det idag redan finns ett arbete med 

att plocka fram dessa värden vilket gör att ett arbete med att sammanställa dessa värden borde 

relativt snabbt kunna inledas av avdelningen. Detta skulle för projekt, Tvärförbindelse Södertörn, 

kunna visa deltagarna hur effektivt de arbetar med dessa kollisioner. Denna information skulle kunna 

vara användbar för de enskilda teknikområdena för att skapa en förståelse för hur teknikområdena 

arbetar med dessa punkter men även för projektledningen för att kunna styra resurser och skapa en 

förståelse hur dessa kollisioner fördelar sig. Detta ger även en tydlig bild för BIM-samordnarna över 

vad deras arbete i modellen innebär och ger en fördjupad förståelse hur BIM-samordnarna kan 

förmedla denna information vidare till rätt teknikområde på bästa sätt.  

I Workshop 1 fördes det diskussioner gällande att de olika teknikområdena inte uppdaterar sina 

modeller med de uppkomna kollisionerna i den utsträckning som BIM-avdelningen önskar för att 

projektet ska framskrida på bästa sätt. Att då kunna synliggöra de kollisionerna för projektets 

deltagare för att ge dem en förståelse för vad det innebär att inte uppdatera synpunkterna och skapa 

möjlighet att jämföra hur teknikområdet förhåller sig till andra teknikområden. Med mål på rimliga 

nivåer skapas en tydlighet mot teknikområdena med vad som förväntas och kan också säkerställa att 

teknikområdena arbetar med kollisionerna i den utsträckning de önskar. 

Många processer som genomförs i samordningsmodellen är inte projektspecifika och görs genom 

automatiserade processer, det är en del av företagets utvecklingsarbete med effektivare arbetssätt. 

Tyréns menar på att detta är viktigt för projektet då det sparar mycket tid genom att de inte genomförs 

genom manuellt arbete. Att synliggöra värden på hur de arbetar i projektet visar för alla inblandade 

vilket arbete som görs och utvecklingsresurser kan på så sätt styras rätt. Detta mätetal skulle för 

företaget kunna betyda mycket i dess utvecklingsarbete och även visa för kund vad de gör för att 

arbete mer effektivt. Med en öppen kommunikation gällande hur de arbetar i projektet, som ska 

eftersträvas i ett VDC-projekt, kan det skapas en bra grund för projektledningen att förstå hur mycket 

tid som läggs ner och vad som har sparats genom att företaget är öppen om att arbeta effektivare.  

5.5. Tillgång till mätetalen 

I projekt där VDC används som projektledningsform fattas beslut i olika frågor ofta på plats under 

mötesdagarna. Författarna G.Geraldi och Arlit skriver att detta påverkar hur utfallet av besluten blir 

då besluten fattas av människor med olika typer av erfarenheter och referenser. Det är därför en 
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fördel att ha tillgång till den visuella informationen på ett lätt sätt för att kunna se flera perspektiv och 

förstå situationens komplexitet. Med visuell presentation av mätetal kan beslutfattare ges möjlighet 

att fatta beslut baserat på projektets status. Presentationen av dessa mätetal kan ha stor inverkan på 

vilka beslut som fattas och det är av stor vikt att de utformas på rätt sätt för att inte ge en falsk eller 

vinklad bild av projektet. Utformningen av den visuella informationen kan också, för projektets 

deltagare, förtydliga både löpande men även under mötesdagarna. 

Deltagarna i Workshop 2 anser att alla skulle ha nytta av att kunna se informationen kring 

kollisionerna. Detta skulle kunna göra att beslutsfattare kan förstå hur de olika teknikområdena 

presterar och fattar beslut baserat på denna kunskap med en större överblick av projektet. Då VDC 

handlar mycket om öppenhet mellan alla inblandade skulle tillgång till denna information skapa en 

större förståelse. Deltagarna är dock inne på att alla inte behöver ha tillgång till all typ av information 

och att informationen gärna får styras automatiskt efter användarnas inloggning. I ett VDC-projekt, 

där projektdeltagarna enbart är inblandad i de delar de berörs av, kan det anses enhetligt att inte 

heller få tillgång till mätetal som inte är av intresse. Informationen om de automatiska processerna 

kan därför vara av intresse både för kunden, Trafikverket, och projektledningen men inte för de 

enskilda teknikområdena. De enskilda teknikområdena kan därför inte anses ha nytta av att se hur 

mycket tid de sparar medan det för kunden och projektledningen kan vara av stor nytta för att dessa 

ska förstå eventuell nytta att lägga mer resurser på denna typ av utveckling för att fokus ska läggas på 

rätt saker. 

5.6. System och presentationsform av mätetalen 

I Workshop 2 framkommer det att deltagarna vill att informationen ska vara lätt att ta till sig och inte 

styrt efter vilken plattform projektet använder sig av. Författarna Cogswell och Rivard menar på att 

med en dashboard kan presentera stora mängder mätetal i en enkel vy med möjlighet att belysa 

detaljerade mätetal i enklare sammanfattningar. Författarna Few och Ross är inne på, i sin artikel, att 

dashboarden ska utformas i en enkel vy så den kan bli övervakad vid en anblick. Dessa menar också 

att informationen ska vara anpassad till vad som krävs för att nå sina mål. Informationen är därför 

svår att anpassa helt då det inte finns några BIM-relaterade mål i detta projekt. Dock kan denna 

information anpassas efter vad deltagarna i Workshop 2 anser relevant att visa för projektdeltagarna. 

Att presentera mätetalen genom att använda en dashboard kan vara en lösning som ger företaget 

möjlighet att presentera mätetalen på ett enkelt sätt men också styra vad som visas för olika 

användare. Särskilt viktigt är utformningen och att ta fram vad de har för BIM-relaterade mål då det 

inte är relevant att presentera information som inte är nödvändig för att projektets deltagare 

effektivare ska nå sina mål. 
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Deltagarna i Workshop 2 har flera olika lösningar för hur informationen av mätetalen kan presenteras 

på bästa sätt. Tyréns har tagit ett inriktningsbeslut att använda Sharepoint som projektportal, och på 

projektets startsida anser deltagarna att det är lämpligast att visa dashboarden. Deltagarna är alla 

överens om att de vill presentera informationen i någon form av portal och denna lösning är enligt 

deltagarna den i nuläget mest genomarbetade.  

5.7. Visuell utformning av de två utvalda mätetalen 

Presentationen av mätetalen utgår till stor del från vad deltagarna i Workshop 2 ansåg intressant. 

Detta då lämplig presentationsform inte går att hitta i litteraturen på samma sätt som de andra 

delarna i denna studie. Det första förslaget, som också är det förslag som har gått vidare till ett förslag 

på utformning, är   ett diagram med x och y-axel. I detta fall önskas att x-axeln presenterar vecka och 

y-axeln presenterar antal kollisioner och att med staplar visa antalet lösta och olösta kollisioner. 

Denna typ av diagram kan på ett tydligt sätt visa hur fördelningen är mellan olösta och lösta men också 

visa hur antalet förändras under olika veckor. Som komplement till denna diagramtyp kan ett 

cirkeldiagram ytterligare tydliggöra hur kollisionerna fördelar sig mellan olika teknikområden. G. 

Geraldi och Arlit menar att det är viktigt att utformningen av visuell information, såsom dessa diagram, 

måste göras med försiktighet för att inte vilseleda genom att skalor skall vara enhetliga. Om 

tvetydigheter skapas genom diagrammet kan det leda till felaktiga analyser av nuläget.  Diagrammen 

av denna typ är vanligt förekommande diagram och torde därför både göra det lätt att skapa dessa i 

många olika tekniska lösningar men också underlätta förståelsen bland projektets deltagare då de är 

allmänt vedertagna. 

Gällande de automatiska processerna har deltagarna två olika förslag. Bägge förslagen handlar om att 

synliggöra vikten av det automatiska arbetet samt hur mycket tid som sparas. Fokuset på denna 

presentation är inte lika analyserande som den med kollisioner. Deltagarna i workshoppen föreslår 

antingen en text som talar om hur mycket tid de sparat eller ifyllda kroppar för att symbolisera hur 

mycket det automatiska arbetet skulle kräva i manuellt arbete. Dessa diagram är enklare i sin 

utformning och ger inte möjlighet att studera mätetalen i samma utsträckning som kollisionerna för 

djupare granskning. En sådan utformning skulle heller inte ge deltagarna möjlighet att lika tydligt ställa 

olika automatiska processer mot varandra eller kunna se vilka automatiska processer som används 

mest och vilka som används minst. Denna utformning skulle därför kunna leda till en del tvetydigheter 

då det inte visar hur mätetalen fördelar sig, detta kan därför skapa viss risk för vilseledning i 

presentationen. Dock kan det finnas ett symboliskt värde att visa hur många resurser/medarbetare 

som kan ägna tid åt annat. 
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Stephen Few beskriver i sina artiklar hur visuell information bör utformas för att nå fram till 

mottagaren och deltagarna i Workshop 2 är även inne på samma saker. Då människan upplever 

omgivningen genom synen är det till stor fördel att presentera mätetalen rent visuellt. De tre 

fokusområdena som han diskuterar gällande utformningen av visuell information är med hänsyn till 

färger och dess användning. Mätetalen bör utformas med bleka färger, eller som arbetsmiljöverket 

föreslår, med en enfärgad bakgrund. Används starka färger ska dessa användas för att förstärka 

informationen som presenteras då det i stora mängder kan orsaka ett rörigt intryck. En förståelse för  

färgernas olika innebörd är viktig då färger kan få våra hjärnor att tro att det är någon skillnad när det 

inte är det samt gärna använda rött, gult, grönt och blått då det är lätta att minnas. Ytterligare en 

anledning att använda färger med försiktighet handlar om det som deltagarna i Workshop 1 är inne 

på och det är att vissa kan vara färgblinda. Därför bör hänsyn tas till detta vid utformningen för att 

inte skapa rum för missförstånd. Detta gör, som deltagarna också är inne på, det möjligt att skriva ut 

mätetalen på en svartvit skrivare om så önskas och ändå förstå mätetalens innebörd. Deltagarna 

menar dock på att det finns en viss symbolik med att använda färg då det själva i nuläget har deltat in 

teknikområdena i olika färger vilket gör det lättare för projektets deltagare att förstå vilken grupp av 

teknikområden som det handlar om. 

5.8. Filtrering och sortering av mätetalen 

För att presentera mätetalen på ett tydligt sätt och undvika risk för missförstånd är flera av deltagarna 

överens om att en grundläggande filtrering känns relevant. En grundläggande filtrering kan även ge 

projektdeltagarna möjlighet att sortera ut den informationen som är intressant för en själv och inte 

ge användaren ”onödig” information. Deltagarna i Workshop 2 anser att en grundläggande filtrering 

för kollisioner skulle kunna vara att sortera på tiden när kollisionen upptäcks och när den åtgärdades. 

Det är även önskvärt att kunna sortera i vilket projektskede kollisionen inträffar. Dessa delar känns 

viktiga för att kunna förstå kollisionerna men även att kunna sortera på vilket teknikområde som 

användaren är intresserad av att se. Detta då det kan finnas visst intresse av som teknikområde enbart 

studera sitt eget och eventuellt jämföra det med ett annat. För att kunna jämföra de olika 

teknikområdena åt skulle uppklarningsgrad eller hur lång tid det tar för en synpunkt att bli löst vara 

en sådan del som tydligt kan visa hur ett visst teknikområde levererar och jämföra det med andra. Att 

få in synpunkter i presentationen för kollisioner upplevs viktigt för att ge användaren möjlighet att se 

hela bilden av det som presenteras. De övriga förslag är förslag som deltagarna ser användbara och 

relevanta i framtiden. 

Gällande filtrering av de automatiska processerna är önskemålen betydligt färre och det kan bero på 

att det är ett enklare mål att presentera. Där vill de kunna se hur hårt servern belastas i tid och kunna 



 
 

 
 
39 

se hur denna tid fördelar sig under projektet. Kan denna tid sedan ställas mot hur mycket som skulle 

krävas i manuellt arbete gör det de tydligt för både projektledning och kund men ger också en tydligare 

bild av hur arbetet genomförs. En större förståelse för dess nytta och att de kan se att det behövs 

mindre manuellt arbete skulle av projektledning och kund kunna motivera att öka utvecklingsarbetet 

för dessa script men också kunna ge Tyréns underlag för att motivera att också få betalt för de arbete 

de lägger ner för att arbeta effektivare då det borde vara i både Tyréns och kundens intresse. 
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6. Slutsats och diskussion 

Frågeställning 1: Vilka mätetal, med avseende på BIM, är relevanta att mäta för att 

uppnå kundens och projektets mål? 

Projektet Tvärförbindelse Södertörn saknar i dagsläget mål gällande BIM vilket gör att mätetal inte 

kan väljas efter kundens och projektets mål. Dessa typer av mål ska utformas tillsammans med kunden 

och har i detta fall inte gjorts eller tagits hänsyn till. Valet av mätetal faller istället på vad BIM-

samordnarna och avdelningschefen anser bör kunna vara intressant för kunden och projektet att mäta 

för att kunna effektivisera projektet och för att få företagets ledning samt projektets ledning och 

deltagare att förstå nyttan med BIM. Deltagarna tror även att valet av mätetal kan underlätta vid 

utformning av de mål som de idag saknar och på så sätt kunna ta ”lead” och visa nyttan med BIM och 

att mål utformas utefter arbetet med BIM. 

Stor vikt läggs på att förstå nyttan med BIM då förståelsen anses saknas idag. Mätetalen gällande BIM 

i Tvärförbindelse Södertörn saknar mål. Det gör att ett arbete med att sammanställa data för valda 

mätetal samt att bygga upp en historik skulle förhoppningsvis kunna resultera i en större förståelse 

för vilka värden de idag har och på så sätt kunna utforma mål, på rimliga nivåer, utefter dessa. Med 

en större förståelse tror deltagarna i workshopparna att mer rimliga resurser kommer att kunna ägnas 

åt BIM tidigare i ett projekt och på så sätt kunna göra budgeten mer rättvis. Med en större förståelse 

för nyttan med BIM kan även mål för BIM utformas på ett korrekt sätt. Deltagarna anser även att 

kunna visa en nulägesbild av projektet gällande BIM, visa en historik av mätetal och kunna jämföra 

med andra liknande projekt kan skapa förutsättningar för att effektivisera projektet och skapa mer 

effektiva möten inom VDC. 

Förutsättningar för att ta fram mätetal saknas alltså utifrån frågeställningarna men deltagarna i denna 

undersökning anser att det trots detta är av stort intresse att gå vidare med nedanstående två mätetal. 

Detta med en förhoppning om att en större förståelse leder till att mål också utformas efter arbetet 

som genomförs med BIM-projektering. 

1. Åtgärdade kollisioner. 

2. Hur mycket tid som kan sparas med automatisering? 
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Frågeställning 2: Hur presenteras dessa mätetal gentemot projektdeltagarna på ett 

pedagogiskt sätt? 

Denna studie visar att användande av en dashboard för att presentera mätetalen är det tydligaste 

sättet för presentation av projektets mätetal. Vidare anser deltagarna att informationen ska 

anpassas efter olika mottagare i projektet för att inte delge information som inte är nödvändig för 

att nå resultatet effektivare. Den visuella utformningen av dashboarden är mycket viktigt för att ge 

projektets deltagare en tydlig och korrekt bild av mätetalen utan oavsiktligt bli vilseledda. 

Dashboarden bör utformas med men en neutral enfärgad bakgrund där färgerna för de olika 

teknikområdenas tilldelade färger används. Vidare bör det skapas möjlighet till att filtrera mätetalen 

som presenteras för att tydliggöra presentationen och enbart visa det som är intressant att visa för 

mottagaren. 

Företaget använder sedan tidigare Microsoft lösning, SharePoint, som projektsida och denna sida är 

idag en bra lösning för presentation. Studien visar dock att det finns andra ställen i projektet där 

mätetalen med fördel kan presenteras men anses inte vara nödvändigt i ett första skede. 

Vid presentationen av kollisioner anses visualisering av lösta och olösta kollisioner intressant att visa 

med ett stapeldiagram där x-axeln presenterar tid och y-axeln antal. Vidare vill de ha möjlighet att se 

de olika teknikområdenas uppklarningsgrad av kollisioner. De vill ur denna information kunna filtrera 

på teknikområde och tidsperiod. Se ett presentationsförslag under ”Rekommendationer” nedan. 

När de automatiska processerna presenteras ser deltagarna i studien en jämförelse i tid av den tid 

de tar för servern att utföra processen och ställa denna tid mot den tid de hade tagit i manuellt 

arbete. Denna jämförelse vill deltagarna i studien presentera i text eller genom ifyllda kroppar. 

Filtrering av denna data anses inte lika nödvändig men en grundläggande filtration av tidsperiod 

anses relevant för jämförelse. 
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6.1. Rekommendationer 

Studiens resultat har lett till en del rekommendationer för förtagets fortsatta arbete med mätetal. I 

ett första led rekommenderas företaget att tillsammans med samtliga inblandade i Tvärförbindelse 

Södertörn undersöka vilka mål som är värdefulla för kunden med utgångspunkt från denna studie. 

Vidare bör mätning av de två framkomna mätetalen inledas och presenteras för projektdeltagarna 

som en dashboard på projektets projektportal. Att påbörja arbetet med att mäta mätetalen kan bygga 

upp en historik, för detta och andra projekt, och lämpliga mål kan utformas. Genom en historik kan 

företaget även få möjlighet att jämföra olika projekt och visa upp resultat på ett tydligare sätt av 

arbetet i BIM, både för projektdeltagarna men också för projektledningen. 

En framarbetat dashboard baserat på ett av de valda mätetalen, deltagarnas åsikter om utformning 

och med hänsyn till teori presenteras nedan i Figur 10. Bland annat är en neutral färg använd till 

utformning av bakgrunden för att för att övrig information ska kunna sticka ut samt för att inte 

vilseleda mottagaren. Mätetalen presenteras med bleka färger och hänsyn har tagits till enhetliga 

skalor för att inte vilseleda. Teknikområdenas olika färgkategorier finns representerade i 

cirkeldiagrammet men håller annars en låg profil. Presentationen av antalet lösta och olösta 

kollisioner presenteras med ett stapeldiagram såsom deltagarna i Workshop 2 föredrog med axlar för 

antal och tid. Det gör det enkelt som användare att filtrera mätetalen för att visa det som är relevant 

för användaren. Dashboarden visar även uppklarandegraden mot föregående vecka som deltagarna i 

Workshop 2 föreslog. 
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Figur 10. Förslag på dashboard för antal kollisioner 
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6.2. Kritik av arbetet 

Denna studie har genomförts i en begränsad skala och med begränsat antal deltagare. För att öka 

validiteten hade det varit fördelaktigt att granska flera olika projekt inom bygg- och anläggning med 

VDC som projektmetod. Detta för att se hur olika projekt arbetar med mätetal inom BIM och om detta 

görs i en större skala. Det hade även kunnat få en större spridning på projektdeltagare och nått ut till 

en bredare målgrupp. Det hade även varit fördelaktigt att ha fler deltagare som deltog i 

workshopparna och att dessa deltagare då skulle ha representerats av olika roller såsom kund, 

projektledning, teknikområde med flera. 

Workshop som metod med en grupp människor som diskuterar tillsammans kan även göra att 

människors åsikter förändras för att passa in i gruppen men även bidra till att idéer utvecklas positivt. 

Att avdelningschefen som initierat detta arbete också har haft en bild av vart studien skulle leda till 

kan till viss del ha påverkat resultatet men detta har försökts att vägas upp mot att flera deltagare har 

fått delta i undersökningen genom workshopparna. Det kan även ha påverkat studiens resultat att 

avdelningschefen medverkat vid de två workshopparna samt vid urval av de medverkande deltagare. 

Att jag också genomförde ledningen av workshopparna och utforma dess frågor bidrog även till 

studiens neutralitet.  

Det var fördelaktigt att använda två olika metoder för insamling av data. Intervjun med 

avdelningschefen bidrog med mycket detaljinformation och i ett framtida arbete skulle intervjuer av 

fler relevanta personer vara av intresse för att validera studiens resultat men också bidra till mer data 

för att få ett resultat baserat på flera olika kompetenser och befattningar. 

6.3. Förslag till fortsatt utveckling 

Det finns förslag på fortsatta studier efter att denna studie är genomförd. Detta då denna studie har 

skapat flera funderingar som vore bra att studera vidare. Att studera vilka typer mål som är lämpligt 

för ett anläggningsprojekt gällande BIM och hur processen att bestämma dessa mål ska bli en självklar 

del i arbetet vid bestämning av projektets mål. Som en vidareutveckling kan det finnas viss relevans i 

att studera hur medarbetare, i flera instanser, ska förstå nyttan med av att arbeta med BIM. Vidare 

kan fortsatta studier också bidra med att bestämma lämpliga nivåer på mål genom att studera de 

mätetal denna studie har tagit upp. 
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Bilaga A: Intervjufrågor 

• Vad är en samordningsmodell?

• Vad är ett teknikområde?

• Vad gör avdelningen för BIM-samordning?

• Vad gör en BIM-samordnare?

• Hur långt har Tyréns BIM-avdelning kommit i arbetet med mätetal?

• Hur arbetar man med BIM i projekt Tvärförbindelse Södertörn?

• Vad har projekt Tvärförbindelse Södertörn för mål?

INTERVJUFRÅGOR
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Bilaga B: Presentation, Workshop 1: Mätetal BIM 

  

WORKSHOP 1
MÄTETAL BIM

2019-05-14

AGENDA

• Vad är syftet med denna workshop och vad ska diskuteras i Workshop 2?

• Introduktion till mätetal

• Kundens och projektets mål

• Diskussionsfrågor

• Arbete med befintliga mätetal

• Avsatt tid 120 min för Workshop 1
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SYFTE

• ”Vilka mätetal, med avseende på BIM, är relevanta att mäta för att uppnå kundens 

och projektets mål?”

• Workshop 2 handlar om vilka möjligheter det finns att presentera dessa och hur 

man kan presentera de på bästa sätt

INTRODUKTION TILL MÄTETAL

• Mål och mätetal à Lättare att skilja ett bra resultat från ett dåligt

• Bättre beslut och korrekta jämförelser genom tydligare kommunikation

• Bör baseras på projektets och/eller kundens mål

• Viktigt att enbart mäta det som är till nytta att mäta
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TYRÉNS FRAMTAGNA MÄTETAL

BIM-kodning

Antal teknikområden i modellen

Åtgärdade kollisioner

Indikation på hur den tekniska informationen 
genom BIM uppfattas och implanteras

BIM-nytta Hur mycket tid läggs på BIM inom projektet?

Kvalitet på input till dem som 

jobbar med BIM-modellen.

Vilka typer av handlingar 
projektet jobbar med.

Antal simuleringar som genomförs

Överenstämmelse mellan det som modelleras och ställda kriterier.

Arbetsintensitet i produktionsskedet 

kopplat till användningen av 3D-

modeller i jämförelse med att göra 

samma sak i 2D.

Hur fort äger enskilda moment rum i 

produktionen när information är BIM-

baserad

Effektiviserad planering och produktion 
genom direkt koppling till BIM

Hur mycket tid kan sparas med 
automatisering?

KUNDENS OCH PROJEKTETS MÅL

Funktionsmål

• Förbättra tillgängligheten för kollektivtrafiken till och mellan Kungens kurva-Skärholmen, 

Haninge centrum och Flemingsbergs resecentrum.

• Förbättra tillgängligheten och attraktiviteten med cykel mellan de regionala stadskärnorna inom 

Södertörn. 

• Förbättra tillgängligheten till viktiga målpunkter för cykel samt till angränsande regionala 

cykelstråk.

• Förbättra tillgängligheten för tung trafik inom Södertörn samt till angränsande huvudvägnät.

• Förbättra tillgängligheten för bil till och mellan Södertörns regionala stadskärnor samt förbättra 

kapaciteten till angränsande huvudvägar. Avlasta vägnätet in mot Stockholms centrala delar.
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KUNDENS OCH PROJEKTETS MÅL

Hänsynsmål

• Systematiskt arbeta med att begränsa klimatpåverkan och energianvändning från 

byggande, drift och underhåll av väganläggningen.

• För att skapa en god boendemiljö ska vägen utformas så att negativ påverkan av 

buller, luftföroreningar och barriärer begränsas.

• Vägförbindelsen ska förbättra trafiksäkerheten för samtliga trafikanter.

• Intrång i värdefulla natur- och kulturmiljöer ska minimeras.

DISKUSSIONSFRÅGOR

• Hur arbetar ni med mätetal idag?

• Hur ser ni på att arbeta tydligare med mätetal i ert dagliga arbete?

• Hur skulle mätetal kunna användas ert dagliga arbete?

• Finns det delar som alltid fungerar bra i arbetet med samordningsmodellen? Vilka?

• Hur kan man mäta detta?

• Finns delar som alltid är ett problem i arbetet med samordningsmodellen? Vilka?

• Hur kan man mäta detta?

• Kan det finnas en poäng med att synliggöra detta för de olika delområdena för att 

öka deras förståelse?
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ARBETE MED BEFINTLIGA MÄTETAL
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Bilaga C: Diskussionsfrågor, Workshop 2 

• Var, i vilket system eller i vilken kanal önskar man få 

mätetalet presenterat för sig?

• I vilken grafisk utformning önskar man få mätetalet 

presenterat?

• Hur önskar man få mätetalet kategoriserat, eller möjlighet 

till filtrering?

• Vilka har nytta av att få mätetalet presenterat för sig?

DISKUSSIONSFRÅGOR: MATCHAR FÄRG PÅ
POST IT-LAPPAR
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Bilaga D: Mätetal: Produktmodellering och BIM 

  

1(7) 

 

Uppdrag:  Examensarbete mätetal BIM i VDC-projekt 

Beställare: Tyréns || Rgion Öst ||Affärsområde Projektledning || BIM Strategi och Samordning 

 
https://tyrens-my.sharepoint.com/personal/jakob_berggren_tyrens_se/Documents/JOBB/Uppdrag/VDC/Mätetal Produktmodellering och BIM.docx 

 

 

MÄTETAL PRODUKTMODELLERING OCH BIM 

Utdrag från Tyréns Verktygslåda VDC 
 Jakob Berggren 

010 452 20 84 
2019-02-20 
Revidering nr 
 

 

Mätetal: Produktmodellering och BIM 
Produktmodellering/BIM – Product modeling (BIM ++)  

Den vanliga missuppfattningen om BIM är att det är innebär 3D-projektering, men det är själva I (information) i BIM som är 

nyckeln till framgång. Utöver 3D-grafik så ges nämligen möjlighet att generera utdata av olika slag. Exempel på hur projektets mål 

kan vara:   

• Den färdiga byggnaden ska ha X kvadratmeter uthyrbar yta för att klara budgetmålet.  

• Driftkostnaden får max vara Y kr/år.  

• Närmaste utrymningsväg får max vara Z meter bort.  

Med utgångspunkt från projektmålen går det koppla mätetal för att se hur målen efterföljs. Enklast är att se till slutmålen, men det 

är nog så viktigt att sätta upp mål för hur projekteringen ska bedrivas. 
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Uppdrag:  ,   

Beställare:   

 
https://tyrens-my.sharepoint.com/personal/jakob_berggren_tyrens_se/Documents/JOBB/Uppdrag/VDC/Mätetal Produktmodellering och BIM.docx 

Mätetal Nivå 1 

Mätetal  Input  Hur  Intervall  Vem  Kommentar  

BIM-kodning  Filnamn, Lagernamn, 

Metadata på fil.  

Mät andel som ej uppfyller BIM-

krav.  

Veckovis.  BIM- och 

Datasamordnare  

För att samla in rätt 

underlag och få fungerande 

BIM-modell behövs rätt 

namnsättning och kodning. 

Antal 

teknikområden i 

modellen.  

Delgivna modeller till 

samordningsmodell.  

Generisk rapport från 

samordningsprogrammet.  

Veckovis.  BIM.  Visa på vilka teknikområden 

som delger/bidrar till 

samordningsmodellen. 

(Antal filer/teknikområde). 

Åtgärdade 

kollisioner.  

Andel kollisioner från 

samgranskning som 

åtgärdats till nästa 

granskning eller annan 

satt deadline.  

Kan användas om man har en 

kontinuerlig samgranskningsrutin 

i projektet.  

Efter varje 

samgranskningstillfälle.  

VDC-processledare 

eller annan person 

som leder 

samgranskningen.  
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Uppdrag:  ,   

Beställare:   

 
https://tyrens-my.sharepoint.com/personal/jakob_berggren_tyrens_se/Documents/JOBB/Uppdrag/VDC/Mätetal Produktmodellering och BIM.docx 

            

MÄTETAL NIVÅ 2 

Mätetal  Input  Hur  Intervall  Vem  Kommentar  

Att få en indikation 

på hur den tekniska 

informationen 

genom BIM 

uppfattas och 

implementeras.  

  

Svar från 

projektmedlemmar.  

  

Laget runt, blädderblock, 

handuppräckning, Menti.  

Index (1-10) av 

upplevelsen av 

förståelse och av 

förmågan att applicera 

den tekniska information 

förmedlad genom BIM 

modellen.  

Enligt överenskommelse.  Produktionsledare/  

BIM samordnare/  

VDC-processledare  

Om det genomförs under 

tid kan det gå att se om 

projektdeltagarnas 

förståelse för 

informationen i BIM-

modellen förbättras under 

projektets gång.  
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Uppdrag:  ,   

Beställare:   

 
https://tyrens-my.sharepoint.com/personal/jakob_berggren_tyrens_se/Documents/JOBB/Uppdrag/VDC/Mätetal Produktmodellering och BIM.docx 

MÄTETAL NIVÅ 3 

Mätetal  Input  Hur  Intervall  Vem  Kommentar  

BIM-nytta.  Antal ”fel” upptäckta i 

projekt som undviker stopp i 

produktionen.  

  Under 

detaljprojekteringen och 

vid byggplatsuppföljning.  

BIM- 

projekteringsledare/ 

sakkunnig.  

Hur mycket pengar har 

BIM besparat. Påvisa 

behov av BIM.  

Hur mycket tid läggs 

på BIM inom 

projektet?  

Man/dag per disciplin; A, K, 

G, BIM.  

Info från till exempel 

tidrapport/PX.  

Uppskattning av dem som 

jobbar med BIM  

  

Enligt överenskommelse.  BIM-ansvarig  Tidsåtgången kan ge 

indikation på kvaliteten på 

den input som BIM-

ansvariga får från övriga 

kompetenser i projektet.  

Börja samla in data för få 

ett underlag för jämförelse 

av 3D vs 2D.   
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Beställare:   

 
https://tyrens-my.sharepoint.com/personal/jakob_berggren_tyrens_se/Documents/JOBB/Uppdrag/VDC/Mätetal Produktmodellering och BIM.docx 

Kvalitet på input till 

dem som jobbar med 

BIM-modellen.  

Tidsåtgång för att 

uppdatera 3D-modell. Dela 

upp BIM-arbetet i mindre 

aktiviteter; t.ex. uppdatera 

modell, kollisionskontroll, 

skapa initial 3D-modell.  

Tidrapport uppdelad på 

mindre aktiviteter inom BIM; 

uppdatera modell, 

kollisionskontroll, skapa 

initial 3D-modell  

Enligt överenskommet 

intervall  

BIM-ansvarig  Om det material som BIM-

ansvarig får till sig är rätt 

gjort går det enkelt lägga 

till materialet i 

samordningsmodellen. 

Kan till exempel ge 

indikation på hur noga alla 

kompetenser följer BIM-

manualen.  

Vilka typer av 

handlingar projektet 

jobbar med.  

% i 2D  

% i 3D  

% i 4D  

% i 5D  

Uppskattning från varje 

teknikområde.   

Laget runt, blädderblock, 

handuppräckning, Menti.  

Enligt överenskommet 

intervall  

VDC-processledare/ 

BIM-ansvarig  

  

Antalet simuleringar 

som genomförs. 

Totalt eller per 

teknikområde.  

Simuleringar baserade på 

BIM-modell.  

Data från 

simuleringsprogrammet  

Enligt överenskommet 

intervall  

BIM-ansvarig  Förtydliga vilken 

information detta tillför 

projektet?  

6(7) 
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Beställare:   

 
https://tyrens-my.sharepoint.com/personal/jakob_berggren_tyrens_se/Documents/JOBB/Uppdrag/VDC/Mätetal Produktmodellering och BIM.docx 

Överenstämmelse 

mellan det som 

modelleras och 

ställda kriterier.  

Antal ändringar som krävs 

för modellen ska 

godkännas.  

  

?????  Enligt överenskommelse.  BIM-ansvarig  För att se effekten av att 

jobba med en BIM-modell 

behöver dessa data på 

något sätt jämföras med 

när samma arbete görs i 

2D.  

Arbetsintensitet i 

produktionsskedet 

kopplad till 

användningen av 3D-

modeller i jämförelse 

med att göra samma 

sak i 2D. (Produktion)  

Arbetsintensitet per enhet=  

Slutförd andel i % * total 

area/ mantimmar (till 

datum)  

  Enligt överenskommelse.  Produktionsledare/ 

VDC-processledare  

Kräver samarbete med 

entreprenör  

Hur fort äger enskilda 

moment rum i 

produktionen när 

information är BIM-

baserad. (Produktion) 

Produktionshastighet = 

Bruttoarea (golv) / Byggtid  

Uppföljning hos 

entreprenören.  

Enligt överenskommelse.  Produktionsledare/ 

VDC-processledare  

Kräver samarbete med 

entreprenör  
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Beställare:   

 
https://tyrens-my.sharepoint.com/personal/jakob_berggren_tyrens_se/Documents/JOBB/Uppdrag/VDC/Mätetal Produktmodellering och BIM.docx 

Inte hur lång tid det 

tar?  

Effektiviserad 

planering och 

produktion genom 

direkt koppling till 

BIM  

Antal planerings- och 

schemaläggningsmöten 

baserade på BIM.  

% av produktionsmoment 

baserade på 4D-modell.  

% av beställningar 

(material, inredning o.d.) 

kvantifierade genom 5D-

modell.  

Uppföljning hos 

entreprenören.  

Enligt överenskommelse.  Produktionsledare/ 

VDC-processledare  

Kräver samarbete med 

entreprenör  

Hur mycket tid kan 

sparas med 

automatisering?  

Repetitivt arbete.    Arbete som återkommer i 

samma och/eller fler 

projekt.  

BIM-strateg.  Effektivare arbetssätt. 

Färre resurser/timmar tid 

till kvalitetssäkring.  

 


