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Abstract 
Purpose – The purpose of the study is to investigate how BIM can improve the on-
time delivery of material to construction sites for new constructions. To answer the 
purpose of the study, two research questions have been formulated.  

- What factors effect on-time delivery of material to the construction site? 
 

- How can on-time delivery of material to the construction site be improved by 
using BIM? 

Method – In order to achieve the purpose and research questions of the study, a case 
study was conducted at two different companies in the construction industry. The 
empirical data from the case study were collected through interviews and document 
studies. A literature study was conducted with the purpose of formulating the 
theoretical framework that subsequently been used to answer the purpose and research 
questions. 
 
Findings – The study has identified factors that effect on-time delivery of material to 
the construction site and categorized them into two main factors, coordination and 
planning. BIM is a tool, among other thing, for a more efficient work in the 
construction process that facilitates coordination and planning. Using BIM can result 
in that on-time delivery of material to the construction site can be improved.  
 
Implications – The study is based on existing theories that compares to reality. The 
study does not develop new theory, but it illustrates new perspectives on an already 
existing problem. It has been difficult to find theories about how BIM may effect on-
time delivery of materials. Theories have therefore been interpreted and analysed to 
find possible improvements. 
 
Limitations – The study covers the on-time delivery of materials to new 
constructions. The study also covers the on-time delivery from supplier to the 
construction site. Within BIM, the study covers 3D- and 4D BIM and excludes 5D- and 
6D BIM. 
 
Keywords – Building information modeling, supply chain management, on-time 
delivery, just in time, material delivery 
 



 

 

Sammanfattning 
Syfte – Syftet med studien är att undersöka hur BIM kan användas för att förbättra 
leveransprecisionen av materialleveranser till byggarbetsplatsen gällande 
nybyggnationer. För att besvara studiens syfte har två frågeställningar formulerats. 
Första frågeställningen utgör en grund för att sedan kunna besvara andra 
frågeställningen. 

-  Vilka faktorer påverkar leveransprecisionen av materialleveranser till 
byggarbetsplatsen? 
 

- Hur kan leveransprecisionen av materialleveranser till byggarbetsplatsen 
förbättras med hjälp av BIM? 

Metod – För att uppnå studiens syfte och frågeställningar genomfördes en fallstudie 
i form av intervju och dokumentstudie på två olika företag inom byggindustrin. En 
litteraturstudie genomfördes med syfte att forma det teoretiska ramverket som sedan 
varit en grund för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 
 

Resultat – Studien har identifierat faktorer som påverkar leveransprecisionen av 
materialleveranser till byggarbetsplatsen och kategoriserat in dem i två huvudfaktorer, 
samordning och planering. För ett effektivare arbete i byggprocessen är BIM ett 
verktyg som bland annat underlättar samordning och planering. Detta kan resultera i 
att leveransprecisionen av materialleveranser till byggarbetsplatsen kan förbättras 
med hjälp av BIM. 

 
Implikationer – Studien utgår från befintliga teorier som sedan jämförs med 
verkligheten. Studien belyser ingen ny teori men illustrerar nya synvinklar till ett redan 
befintligt problem. Svårigheten har varit i att hitta teorier om hur BIM kan påverka 
leveransprecisionen av materialleveranser. Teorier har därför tolkats och analyserats 
för att hitta möjliga förbättringar. 
 
Begränsningar – Studien omfattar leveransprecisionen av materialleveranser till 
nybyggnationer och tar enbart hänsyn till leveransprecisionen från leverantören till 
byggarbetsplatsen. Inom BIM omfattar studien 3D- och 4D BIM och utesluter 5D- och 
6D BIM. 
 
Nyckelord – Building information modeling, supply chain management, 
leveransprecision, just in time, materialleveranser  
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1 Introduktion 
I detta kapitel presenteras en bakgrund och problembeskrivning som studien byggts upp 
kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därefter beskrivs studiens 
omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med en disposition över rapporten.  

1.1 Bakgrund 
Det finns ingen verksamhet som inte går att förbättra, även i verksamheter som redan 
presterar bättre än alla konkurrenter finns det möjlighet till förbättring (Petersson, 
Olsson, Lundström, Johansson, Broman, Blücher & Alsterman, 2015). Lean 
production är en strategi som används av verksamheter för kontinuerliga förbättringar 
med huvudsyfte att öka produktiviteten och minska kostnader genom eliminering av 
slöseri (Rasi, Rakiman & Ahmad, 2015). Slöseri omfattar de aktiviteter som inte är 
värdeskapande, exempelvis transport, väntan och överproduktion(Rasi et al,. 2015).  
 
Begreppet lean har idag blivit allt mer etablerat och förekommer inte bara inom 
tillverkningsindustrin, framgångsrika tillämpningar av lean finns idag inom de flesta 
verksamheter (Petersson et al., 2015). Inom byggindustrin har termen lean 
construction växt fram (Gao & Low, 2014). Lean construction är, precis som lean 
production, ett medel för att uppnå förbättringar genom att minska slöseri i alla former 
och på så sätt generer värde för verksamheter och dess kunder (Devaki, 2016; Gao & 
Low, 2014). Devaki (2016) menar att eliminering och minskning av slöseri inom 
byggindustrin kan ge stora kostnadsbesparingar för samhället. Detta eftersom 
byggindustrin har stort inflytande på många andra branscher och är en av de industrier 
som har störst påverkan på ekonomin i länder världen över (Devaki, 2016; Ajayi, 
Akinade, Oyedele, Bilal, Alaka & Owolabi, 2016).  
 
Ett samlingsnamn för strategisk och kostnadseffektiv lagring, hantering, transport och 
distribution av resurser är logistik (Fadiya, Georgakis, Chinyio & Nwagboso, 2011). 
Logistiken gällande anskaffning av material och materialleveranser har 
uppmärksammats som ett område inom byggindustrin där det finns stora möjligheter 
till förbättring (Fadiya et al., 2011). Enligt Ying och Tookey (2014) visar forskning på 
att förbättrad logistik minskar produktionskostnaderna, kostnader för 
materialhantering och transporter. Just in time (JIT) är en filosofi som används inom 
lean och som bidrar till förbättrad logistik och reducering av slöseri genom att 
leveranser kommer till rätt plats, i rätt tid och i rätt kvantitet (Ajayi et al., 2016; Devaki, 
2016). På byggarbetsplatser där det finns begränsat med utrymme är JIT en viktig 
logistisk strategi för att uppnå mindre lagerhållning genom att materialet anländer 
precis i tid då det ska användas (Ajayi et al., 2016). Enligt Devaki (2016) kräver JIT-
systemet ett fungerande samarbete och integration mellan ledning, arbetstagare och 
leverantörer för att uppnå framgång.  
 
Projekt inom byggindustrin har många inblandade aktörer vilket kräver stor mängd 
informationshantering (Svalestuen, Knotten, Lædre, Drevland & Lohne, 2017). 
Tillämpningar för att underlätta informationshanteringen i projekt har gjorts i form av 
informations- och kommunikationsteknologi (IKT) där building information modeling 
(BIM) är ett sådant verktyg (Saieg, Sotelino, Nascimento & Caiado, 2016; Svalestuen 
et al., 2017). BIM kan vara avgörande för en förbättrad och effektivare byggprocess och 
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är därför en viktig utvecklingsfråga inom byggindustrin (Tarandi, 2015). Tarandi 
(2015) menar att informationshanteringen måste vara tydligt definierad för att föra 
information mellan de olika aktörerna. BIM beskrivs i olika dimensioner som 3D, 4D, 
5D och 6D. Fadeyi (2016) beskriver de olika dimensionerna där 3D fungerar som en 
visualisering som möjliggör kollisionskontroller och kan relateras till 
platsförhållanden. 4D integrerar 3D-modellen med tid som konstruktionsplanering 
och visualisering av projektscheman. 5D möjliggör kvantitets- och kostnadsberäkning 
av projekt. 6D beskrivs som all information som läggs in i modellen under hela 
projektets gång och kan ha inverkan på förvaltningen av byggnaden i senare skeden 
(Fadeyi, 2016). 

1.2 Problembeskrivning 
Prestationsförbättringar som produktivitet och effektivitet har under de senaste två 
decennierna ökat betydligt mer inom tillverkningsindustrin i jämförelse med 
byggindustrin där förbättringsarbetet skett mer långsamt (Nikahatar, Abbasian-
Hosseini, Wong & Amir, 2015; Sundqvist, Gadde & Hultén, 2016). En betydande orsak 
till detta anses vara att byggindustrin är mer komplex än andra industrier eftersom det 
är många inblandade aktörer i varje projekt (Sundqvist et al., 2016). Många inblandade 
aktörer leder till att informationshanteringen i byggprojekt blir en bristande faktor 
(Svalestuen et al., 2017). Det medför även att risken för missuppfattning ökar då det 
krävs en stor mängd informationsöverföring (Josephson & Saukkoriipi, 2009). 
 
Ett vanligt förekommande fenomen inom byggindustrin är att byggprojekt går över i 
tid och budget (Haron, Muhammad, Alias & Dorothy, 2016). En anledning till detta 
fenomen anses enligt Devaki (2016) vara att mycket tid går åt till olika former av 
slöseri. Slöseri i form av materialhantering är ett tydligt problem inom byggindustrin 
där cirka 40% av tiden kan kopplas till fel hantering av material, brist på material vid 
behov, brist på information om var material finns och brist på lagerutrymme (Pagar, 
Devalkar & Aher, 2015). Fadiya et al., (2011) menar att undersökningar även indikerar 
på att materialkostnader kan uppgå till cirka 39% av den totala projektkostnaden vilket 
också tyder på att logistik är en betydande del gällande materialrelaterade uppgifter. 
Enligt Thunberg (2017) är det vanligt förekommande att materialleveranser till 
byggarbetsplatser inte kommer i rätt tid, rätt skick eller rätt kvantitet. Undersökningar 
som gjorts visar att byggbranschens leveransprecision till byggarbetsplatsen endast 
nådde upp till 38% år 2014 (Thunberg, 2017).  

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivning framgår att byggindustrin har många inblandade aktörer i 
projekt och att det ofta leder till att informationshanteringen i projekt är en bristande 
faktor (Svalestuen et al., 2017).  Med ett utförligt informationsutbyte mellan leverantör 
och byggarbetsplats kan leveransprecisionen förbättras (Thunberg & Persson, 2013). 
BIM är ett verktyg som underlättar informationshanteringen och förbättrar 
interaktionen mellan involverade aktörer (Fadeyi, 2016). Det senaste årtiondet har 
BIM även blivit en viktig del av produktionsprocessen inom byggindustrin Svalestuen 
et al., 2017).  Företag som använder BIM blir mer tidseffektiva och kan på så vis minska 
kostnaderna i byggprojekt (NBS, 2017). Syftet med studien är därmed:  
Att undersöka hur BIM kan användas för att förbättra leveransprecisionen av 
materialleveranser till byggarbetsplatsen gällande nybyggnationer. 
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För att uppnå studiens syfte har två frågeställningar formulerats. Det första steget för 
att uppnå syftet är att få en djupare förståelse och en inblick i vilka faktorer som 
påverkar leveransprecisionen. Studiens första frågeställning är därmed:  

- Vilka faktorer påverkar leveransprecisionen av materialleveranser till 
byggarbetsplatsen? 

Den första frågeställningen utgör en grund och hjälper till att identifiera vilka faktorer 
som ska vara i fokus i studien. Nästa steg är att med hjälp av dessa faktorer undersöka 
hur BIM kan användas för att förbättra leveransprecisionen. Studiens andra 
frågeställning är därmed: 

- Hur kan leveransprecisionen av materialleveranser till byggarbetsplatsen 
förbättras med hjälp av BIM? 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Bygglogistik är ett brett ämne där en mängd olika faktorer ska samspela och på så sätt 
föra byggprojekt framåt. För att avgränsa studien har endast leveransprecisionen av 
materialleveranser till nybyggnationer studerats. Vidare har materialleveranserna 
avgränsats till flödet mellan leverantörer och byggarbetsplatsen och leverantörernas 
egna materialflöden har därför uteslutits från studien. Inom BIM fokuserar studien på 
3D BIM för visualisering och kvalitetssäkring samt 4D BIM där bland annat tid, och 
schemaläggning adderas till 3D BIM. Studien utesluter därmed 5D och 6D BIM som 
har fokus på kostnadsberäkningar och förvaltning (Fadeyi, 2016). 

1.5 Disposition 
Rapporten är uppdelad i sex kapitel där det första kapitlet inleds med en bakgrund och 
problembeskrivning som sedan formar studiens syfte och frågeställningar. Vidare visas 
rapportens disposition i Tabell 1. 

Tabell 1 Studiens disposition. 

Kapitel 2 Metod och 
genomförande 

Kapitlet beskriver hur rapportens arbetsprocess är uppbyggd. Det beskrivs 
vilka metoder som används för att besvara de frågeställningar som tagits 
fram, samt hur relevant data samlats in för att kunna uppfylla studiens 
syfte. 

Kapitel 3 Teoretiskt ramverk Vidare beskrivs resultatet av den genomförda litteraturstudien. Det 
teoretiska ramverket utgör en grund med relevanta teorier för att kunna 
besvara studiens två frågeställningar. 

Kapitel 4 Empiri I kapitlet presenteras data som samlats in genom vald metod och som 
sedan jämförs med teorin i det tredje kapitlet. 

Kapitel 5 Analys Rapportens femte kapitel utgör studiens analys där teori och insamlad 
data jämförs och analyseras. 

Kapitel 6 Diskussion och slutsats I rapportens sista kapitel presenteras en sammanfattande beskrivning av 
studiens resultat och slutsatser. I kapitlet beskrivs även studiens 
implikationer, begränsningar och avslutas med förslag till vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs 
studiens ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att formulera studiens två frågeställningar och få en bredare inblick i det studerade 
problemområdet utfördes först en litteraturstudie. Det teoretiska ramverket 
tillsammans med en fallstudie som utfördes på två olika företag utgör en grund för att 
kunna besvara studiens två frågeställningar. Fallstudien som genomfördes var i form 
av intervjuer och en dokumentstudie. Syftet med intervjuerna kopplat till studiens 
första frågeställning var främst att få en djupare förståelse och inblick i vilka faktorer 
som påverkar leveransprecisionen av materialleveranser till byggarbetsplatsen. På ett 
av fallföretagen genomfördes även en dokumentstudie för att lättare förstå deras 
arbetssätt. Studiens första frågeställning utgör en grund som är nödvändig för att 
besvara studiens andra frågeställning. Syftet med intervjuerna kopplat till studiens 
andra frågeställning har varit att få en förståelse över i vilken utsträckning BIM 
används på byggarbetsplatsen. I Figur 1 visas en koppling mellan frågeställningar och 
vald metod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Arbetsprocessen 
Hela arbetsprocessen är uppdelad i sex övergripande faser som visualiseras i Figur 2. 
Studien inleddes med en övergripande litteraturstudie för att kunna formulera en 
problembeskrivning och ett syfte. Parallellt med problembeskrivningen gjordes en mer 
utförlig litteraturstudie som varit till hjälp för att forma ett teoretiskt ramverk inom 
det studerade problemområdet. Metodvalet var nästa fas där lämpliga sätt att gå 
tillväga för att uppnå syftet med studien valdes ut. Vid fasen fallstudie utfördes 
intervjuer på två olika fallföretag för att samla in empiri. Vid fasen fallstudie utfördes 
även en dokumentstudie på ett av företagen. Under fasen dataanalys analyserades 
insamlad data för att kunna formulera studiens resultat och slutsatser. Under hela 
arbetsprocessen har rapportskrivningen skett löpande. 

Figur 1 Koppling mellan frågeställningar och metod. 

Vilka faktorer påverkar 
leveransprecisionen av 
materialleveranser till 
byggarbetsplatsen?

Hur kan leveransprecisionen av 
materialleveranser till 

byggarbetsplatsen förbättras 
med hjälp av BIM?

- Litteraturstudie 
- Intervju
- Dokumentstudie

- Litteraturstudie
- Intervju
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2.3 Ansats 
Då studien har utgått från att och dra slutsatser kring redan befintlig teori och därefter 
jämfört teorin med verkligheten är studien enligt Patel och Davidson (2011) präglad av 
en deduktiv ansats. Inom forskningsarbeten kan en studie vara kvantitativt eller 
kvalitativt inriktad och avser på vilket sätt man väljer att generera, bearbeta och 
analysera insamlad information (Patel & Davidson, 2011). I studien har tolkande och 
analyserande av textmaterial varit en grund och studien är därför kvalitativt inriktad 
(Patel & Davidson, 2011). För att generera en djupare förståelse kring ämnet har 
undersökningar innefattat att identifiera faktorer som påverkar leveransprecisionen av 
materialleveranser till byggarbetsplatser samt i vilken utsträckning BIM används på 
byggarbetsplatsen. Enligt Skärvad och Lundahl (2016) tyder även detta på att studien 
är kvalitativt inriktad.  

2.4 Design 
Wacker (1998) menar att det finns det två klassificeringar av teoribyggande forskning, 
analytisk och empirisk, vilket visualiseras i Figur 3. Som tidigare nämnts i ansatsen 
utgår studien från att dra slutsatser kring befintlig teori som sedan jämförts med 
verkligheten. Studien är då enligt Wacker (1998) av typen analytisk konceptuell som 
bygger på att tillföra nya synvinklar med hjälp av teorier till ett redan befintligt 
problem för att sedan kunna dra logiska slutsatser. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
För att identifiera påverkande faktorer gällande leveransprecision samt att få en 
förståelse över i vilken utsträckning BIM används på byggarbetsplatsen är studien även 
präglad av en empirisk fallstudie (Wacker, 1998). Skillnaden mot den analytiska 
konceptuella metoden är att i en empirisk fallstudie används insamlad data för att bilda 
ny teori och i den analytiska konceptuella strukturen används ofta deduktiva modeller 
där ett teoretiskt ramverk används för att koppla teori med verkligheten (Wacker, 
1998). Denna studie har utgått från teori utifrån den analytiska konceptuella metoden 
som sedan jämförts med verkligheten utifrån den empiriska fallstudien.  
 

 Januari Februari Mars April Maj 

Problembeskrivning        
Metodval       
Litteraturstudie      
Fallstudie       
Dataanalys        
Rapportskrivning       

Figur 3 Klassificering av teoribyggande forskning baserad på Wacker (1998). 

Figur 2 Arbetsprocessen. 

Klassificering av teoribyggande forskning

Analytisk Empirisk

StatistiskMatematiskKonceptuell Statistisk FallstudieExperiment
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Fallstudien genomfördes på två olika företag och kan därför beskrivas med typen 
flerfallsdesign (Yin, 2007). En flerfallsdesign är i många fall att föredra över en 
enfallsstudie då designtypen utgår från flera fall och är därmed mer övertygande och 
mer pålitlig (Yin, 2007).  

2.5 Datainsamling 
De datainsamlingsmetoder som har använts i studien är litteraturstudie och empirisk 
data i form av intervjuer och dokumentstudier. Litteraturstudien pågick kontinuerligt 
under stor del av studien och utgjorde en grund till det teoretiska ramverket där teorier 
sedan jämförts i analysen med insamlad data utifrån fallstudien.  

2.5.1 Litteraturstudie 
För att besvara syftet, frågeställningarna samt ge en inblick i problemområdet utfördes 
en grundlig litteraturstudie inom det studerade området. Vidare genomfördes en mer 
djupgående litteraturstudie med syfte att forma det teoretiska ramverket. I 
litteraturstudien användes flera sökmotorer, bland annat: Scopus, ScienceDirect och 
ProQuest där alla publicerade artiklar är peer reviewed, alltså granskade vetenskapliga 
tidskrifter, böcker och konferenshandlingar. Samtliga sökningar i Scopus, 
ScienceDirect och ProQuest genomfördes på engelska då träffar över hela världen inom 
det sökta området visas. Sökord som varit vanligt förekommande i studien är: Building 
information modeling (BIM), construction industry, on-time delivery, just in time, 
supply chain management och procurement. Ett urval av söksträngar, antal träffar och 
valda artiklar i litteraturstudien redovisas i Tabell 2. För att endast inkludera litteratur 
där sökorden har stor betydelse avgränsades sökningen till titlar, sammanfattning och 
nyckelord. Kriterier som användes i sökningen var peer reviewed, publiceringsdatum, 
citeringar och titeln på artikeln. Studien har innefattat att studera ny teknik och på 
grund av ständig utveckling inom området har publiceringsdatum ofta prioriterats 
högst vid val av artiklar.  

 

 

2.5.2 Intervju 
För att få information kring vilka faktorer som påverkar leveransprecisionen av 
materialleveranser till byggarbetsplatser har tre intervjuer på två fallföretag 
genomförts. I Tabell 3 tydliggörs genomförda intervjuer. Utöver identifiering av 
påverkande faktorer har syftet med intervjuerna varit att få en förståelse för i vilken 
utsträckning BIM används på respektive byggarbetsplats. Vidare var syftet med 
insamlad data från intervjuerna att komplettera och koppla till det teoretiska 
ramverket. Upplägget inför intervjuerna diskuterades med en person från respektive 

Tabell 2 Litteratursökning. 

Databas Sökord/Söksträng Träffar efter avgränsning Valda artiklar

Scopus "supply chain management" AND "construction
industry" AND procurement 39 1

Scopus lean AND "building construction" AND material* 13 1

ScienceDirect "4D BIM" AND "construction industry” AND planning 
AND collaboration 28 2

Scopus sustainable AND BIM AND "level of development" 6 1

ScienceDirect "on-time delivery" AND BIM 12 1

Scopus BIM AND delay AND "time control" 2 1
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företag där båda personerna hade en chefsposition. Respektive chef valde sedan ut de 
personer som de ansåg ha mest kunskap inom området för att kunna besvara frågorna 
utförligt. Båda fallföretagen har valt att vara anonyma och benämns som Fallföretag A 
och Fallföretag B. För att få in bred information kring ämnet och för att ge 
respondenterna utrymme att formulera egna svar och åsikter har semi-strukturerade 
intervjuer används som metod (Patel & Davidson, 2011).  

 

 
Under intervjuerna deltog båda författarna där en förde anteckningar och en förde 
intervjun framåt. Båda författarna ställde följdfrågor. Samtliga intervjuer spelades in 
efter respondenternas godkännande och transkriberades sedan för att lättare kunna 
analysera insamlad data. Namn, dokument och inspelningar finns endast tillgängliga 
för författarna på grund av anonymitet och sekretesskäl. Fullständig redovisning av 
inspelningar och dokument presenteras därför inte i studien. 

2.5.3 Dokumentstudie 
För att komplettera intervjuerna och få en tydligare förståelse för företagets arbetssätt 
genomfördes en dokumentstudie på Fallföretag A. Enligt Yin (2007) är 
dokumentstudiens viktigaste roll att stärka data som hämtats från andra belägg. 
Dokumentstudier är stabila då de kan granskas flera gånger men det kan vara svårt att 
hitta dokument som stödjer studiens syfte (Yin, 2007). Dokument som studerades var 
ritningar, scheman och leveransavrop gällande ett pågående projekt på Fallföretag A. 

2.6 Dataanalys 
Litteraturstudien har format ett teoretiskt ramverk med teorier kring supply chain 
management (SCM), BIM och leveransprecision. Rubrikerna i det teoretiska 
ramverket har sedan legat som grund för fallstudien och utformningen av 
intervjuguiden. Fallstudien i form av intervjuer och dokumentstudier har bildat 
empirikapitlet. Empirin har byggts på att analysera och sammanställa faktorer som 
påverkar leveransprecisionen av materialleveranser till byggarbetsplatser. Teori och 
empiri har jämförts för att identifiera huvudområden för de faktorer som framkom i 
empirin. I analyskapitlet har teorier kring BIM jämförts med de faktorer som påverkar 
leveransprecisionen för att kunna besvara studiens två frågeställningar och uppnå ett 
resultat. Studiens dataanalys visualiseras i Figur 4. 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 Studiens dataanalys. 

Datum Företag Syfte (vad) Metod (hur) Arbetsroll Tid

2018-03-19 Fallföretag B
Identifiera faktorer, 
Leveransprecision, 
BIM-användning

Semi-strukturerad Projektingenjör 30 min

2018-03-19 Fallföretag B
Identifiera faktorer, 
Leveransprecision, 
BIM-användning

Semi-strukturerad Arbetsledare 40 min

2018-02-26 Fallföretag A
Identifiera faktorer, 
Leveransprecision, 
BIM-användning

Semi-strukturerad Projekteringsledare 60 min

Tabell 3 Genomförda intervjuer. 

Litteraturstudie

Fallstudie Empiri

Teoretiskt ramverk
ResultatAnalys
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2.7 Trovärdighet 
För att öka trovärdigheten har studien utgått från begreppen validitet och reliabilitet. 
Dessa termer har ett visst förhållande till varandra och det ena krävs för att uppnå det 
andra (Patel & Davidson, 2011). I studien har litteratursökningen gjorts i databaser där 
samtliga artiklar är peer reviewed, vilket ökar den interna validiteten (Patel & 
Davidson, 2011). Enligt Yin (2007) har resultatet i en flerfallsdesign en högre grad av 
generalisering än vad en enfallsdesign har. Studien avser att studera flera fall och kan 
därför anses som mer generaliserbar och ökar därför även den externa validiteten.  
 
Reliabilitet är enligt Yin (2007) att förebygga fel och brister i studien. Yin (2007) menar 
om studien uppnår god reliabilitet kan studien göras upprepade gånger med liknande 
resultat. Samtliga intervjuer har spelats in med syfte att kunna lyssna flera gånger och 
därmed minska risken för att svaren feltolkas. Vidare har inspelade intervjuer 
transkriberats och detta medför enligt Patel och Davidson (2011) att god reliabilitet 
uppnås. Reliabiliteten stärkt ytterligare genom att en detaljerad och väl beskriven 
metod av studiens utförande har genomförts (Yin, 2007). 
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund utifrån den genomförda litteraturstudien. Till en 
början kopplas studiens två frågeställningar till respektive teori som beskrivs senare 
i kapitlet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 
två frågeställningar. Figur 5 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och 
använd teori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att ge en teoretisk grund till studiens första frågeställningen ”Vilka faktorer 
påverkar leveransprecisionen av materialleveranser till byggarbetsplatsen?” beskrivs 
teorier kring SCM och leveransprecision i det teoretiska ramverket. Teorier kring SCM 
beskrivs med syfte att få en förståelse för hur byggföretag kan samordna och styra sina 
materialflöden. SCM beskrivs även för att få en övergripande förståelse över vilka 
fördelar som kan utvinnas med ett effektivt arbete med strategin för att sedan kunna 
jämföra med insamlad empiri. Vidare beskrivs teorier kring leveransprecisionen för att 
ge en inblick i vilka arbetsmetoder det finns som är värdeskapande för verksamheter 
och dess kunder och för att få en förståelse för vad som kan påverka 
leveransprecisionen till en byggarbetsplats. Fortsättningsvis beskrivs teorier inom 
området för att se hur dessa definierar en korrekt leveransprecision. 
 
Den första frågeställningen utgör en grund och dess resultat är nödvändigt för att 
besvara studiens andra frågeställning ”Hur kan leveransprecisionen av 
materialleveranser till byggarbetsplatsen förbättras med hjälp av BIM?”. För att ge 
en teoretisk grund till studiens andra frågeställning beskrivs teorier kring BIM med syfte 
att identifiera förbättringsmöjligheter kopplat till materialleveranser. Samtliga teorier för 
studiens två frågeställningar jämförs och kopplas med insamlad empiri i 
analyskapitlet. 

3.2 Supply Chain Management 
I en supply chain ingår alla aktiviteter och aktörer som är kopplade med ett flöde och 
som producerar värde i form av produkter och tjänster, från råmaterial till slutprodukt 
hos användaren, där även informationsflödet ingår. Flödet av material och information 
kan ha kopplingar både uppströms och nedströms i en supply chain (Akintoye, 

Figur 5 Koppling mellan frågeställningar och teori. 

Vilka faktorer påverkar 
leveransprecisionen av 
materialleveranser till 
byggarbetsplatsen?

Hur kan leveransprecisionen av 
materialleveranser till 

byggarbetsplatsen förbättras 
med hjälp av BIM?

Supply Chain Management

Leveransprecision
- Icke värdeskapande aktiviteter
- Just in time
- Leveransfönster

Building information modelling
- 3D
- 4D
- Level of Development
- BIM på byggarbetsplatsen 
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McIntosh & Fitzgerald, 2000; Seuringa & Müller, 2008). SCM innebär en integration 
av aktiviteterna i en supply chain genom närmare och förbättrade relationer för att 
uppnå en hållbar konkurrensfördel med betoning på tid och kvalitet (Seuringa & 
Müller, 2008; Mentzer, DeWitt, Keebler, Min, Nix, Smith & Zacharia, 2001). Eftersom 
det blivit mer vanligt bland företag att vända sig till globala källor för sina varor menar 
Mentzer et al. (2001) att detta tvingat företagen till att leta efter effektivare sätt att 
samordna materialflödet och på så sätt har konceptet SCM växt fram. Vidare menar 
Mentzer et al. (2001) att kundkraven på att produkter ska levereras snabbare, i exakt 
tid, i rätt kvalitet och kvantitet ökar och att en bättre samordning mellan inblandade 
aktörer i en supply chain därför blir allt viktigare. Effektivt arbete med SCM leder till 
en bättre teknisk grund för att planera, hantera och utforma byggprojekt på ett 
gemensamt sätt (Akintoye et al., 2000). Vidare menar Akintoye et al. (2000) att ett 
effektivt arbete med SCM inom byggindustrin är nyckeln till minskade byggkostnader.  

3.3 Leveransprecision 
Begreppet leveransprecision ingår enligt Mattsson (2004) i leveransservicen som är ett 
samlingsnamn på prestationer som utförs för att skapa tid- och platsnytta för kunder. 
I leveransservicen ingår även elementen leveranssäkerhet som avser om den 
levererade varan är i rätt kvalitet och i rätt kvantitet, leveranstid som innebär tiden 
från order till leverans och leveransflexibilitet som avser förmågan till anpassning och 
förändringar på en redan pågående order (Jonsson & Mattsson , 2011; Mattsson, 
2004). Leveransprecisionen avser främst i vilken utsträckning som leveranser sker vid 
avtalad tidpunkt (Mattsson, 2004). En definition av leveransprecisionen är enligt 
Jonsson och Mattsson (2011) antal leveranser per utlovad leveranstidpunkt i 
förhållande till totalt antal leveranser, där leveranstidpunkten kan vara en dag eller 
tidsintervall. En perfekt leverans menar Gunasekaran, Patel och McGaugheyc (2004) 
är när leveransen anländer vid exakt utsatt tidpunkt som också innebär en hög 
kundservicenivå. Det finns olika arbetsmetoder för en ökad leveransprecision och som 
medför ett ökat är värde för verksamheter och dess kunder. Fortsättningsvis 
presenteras några av dessa metoder. 

3.3.1 Icke värdeskapande aktiviteter 
Lean är ett tankesätt som används för att eliminera all sort av icke värdeskapande 
aktiviteter (slöseri) och fokuserar på att skapa värde för kunden (Johnson & Flynn, 
2015). Lean är en långsiktig strategi för hur en verksamhet ska bedrivas och handlar 
om att arbeta mot ett önskat framtida läge där det inte finns någon form av slöseri. Det 
finns åtta kategorier av slöseri som presenteras i Figur 6 (Devaki, 2016; Petersson et 
al., 2015).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6 Åtta kategorier av slöseri (Devaki, 2016; Petersson et al., 2015). 

Lager ÖverarbeteProduktion av 
defekta produkter

Outnyttjad 
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3.3.2 Just in time  
En central princip inom lean är just in time (JIT) som är ett synsätt och en filosofi inom 
produktion som innefattar att eliminera allt slöseri i en verksamhet (Johnson & Flynn, 
2015; Devaki, 2016). Enligt Gunasekaran et al. (2004) är JIT en framgångsrik 
schemaläggningsteknik och Mattsson (2004) beskriver att JIT innefattar att producera 
och leverera varor i rätt kvantitet och vid rätt tidpunkt som de behövs på plats. Vidare 
menar Grout (1998) att JIT vanligtvis innebär lagerreduktion och om brist på lager 
uppstår leder det till att köparens verksamhet blir beroende av att leverantörer 
tillhandahåller leverans i tid. Devaki (2016) menar att JIT kräver ett betydande 
samarbete mellan ledning, arbetstagare och leverantörer där en fungerande 
integration mellan dessa parter är betydande för att JIT ska kunna tillämpas. 

3.3.3 Leveransfönster 
Grout (1998) menar att köpare som använder sig av JIT behöver en metod för att få 
leverantörer att leverera i tid. Leveransfönster är en metod som kan användas för att 
förbättra leveransprestandan och öka pålitligheten av leverans i tid (Grout, 1998). Ett 
leveransfönster innebär en tidsperiod som representerar skillnaden mellan det 
tidigaste och det senaste leveransdatumet som önskas (Ngniatedemaa, Fono & 
Mbondo, 2013; Grout, 1998). Enligt Grout (1998) anses leverans innan denna 
tidsperiod som förbjuden. Om leveranser i stället uppstår efter leveransfönstrets 
tidsperiod är leveransen sen och kan orsaka påföljder (Grout, 1998). Enligt 
Ngniatedemaa et al. (2013) används leveransfönstret som ett kriterium för att 
klassificera leveranser som tidiga, i tid eller sena.  

3.4 Building Information Modeling  
Över de senaste decennierna har BIM och 3D-modellering blivit allt mer viktigt inom 
byggindustrin (Svalestuen et al., 2017). BIM har gått från att endast vara ett 
designverktyg till att ha stor inverkan på produktionsprocessen (Svalestuen et al., 
2017). Vidare menar Svalestuen et al. (2017) att användningen av BIM mest sker inne 
på kontoren inom byggindustrin. Tahir, Haron, Alias, Harun, Muhammad och Baba 
(2018) beskriver BIM som en process för att utveckla digitala 3D-modeller av 
byggnader för att kombinera design, planering, konstruktion och drift. En 3D-modell 
visualiserar hela byggnadens livscykel där lagring och delning av data enkelt kan ske 
mellan involverade aktörer (Tahir et al., 2018). En 3D-modell är uppbyggd av olika 
objekt som väggar, tak, fönster, dörrar, etc. och med BIM kan bland annat information 
gällande leverantörer, material, underhåll och leverans kopplas till de olika objekten 
som ingår i modellen (Ding, Zhou & Akinci, 2014). Forskare menar att BIM kan tolkas 
som ett verktyg för samordning och visualisering (Chen & Luo, 2014; Linderoth, 2009). 
Figur 7 visualiserar relationen mellan inblandade aktörer och BIM i ett byggprojekt. 
Alla aktörer arbetar utifrån samma BIM-modell där all information lagras och delas. 
Modellen möjliggör även ett enklare informationsutbyte mellan de inblandade 
aktörerna för bättre samordning (Linderoth, 2009). 
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Modellen kan bidra till att upptäcka fel, skapa tid- och kostnadsplan för projekt och 
samtidigt generera information som kan ligga till grund för förvaltningen i senare 
skeden (Chen & Luo, 2014). Enligt Chen och Luo (2014) visar studier på att det finns 
nytta av BIM vid framtagning av scheman och hantering av platslogistik. Genom BIM 
kan mer informativa beslut tas av intressenterna i byggprojektet på grund av den 
öppna kommunikationen vilket gör att utbyte av information förbättras (Chen & Luo, 
2014). I tabell 4 visas fem exempel på hur BIM kan bidra med ökad projektkvalitet 
enligt Chen och Lou (2014):  
 

Tabell 4 Exempel på hur BIM kan bidra med ökad projektkvalitet (Chen & Luo, 2014). 

1 Ökar kommunikation, precision, effektivitet och förbättrar utvärderingen av design. 

2 Minskar fel genom förbättrad samordning mellan aktörer, vilket minimerar konflikter. 

3 Simuleringar samt optimering kan utföras för en bättre förståelse vilket leder till lägre 
kostnader och kortare ledtider. 

4 Automatisk generering av tekniska dokument ger detaljerad och konsekvent 
information. 

5 Bidrar till lägre kostnader i drift och underhåll genom att tillhandahålla relevant 
information till förvaltarna i tidiga skeden. 

 
 
För att användandet av BIM ska öka i byggföretagen menar Linderoth (2009) att 
beställaren måste förstå fördelarna med att använda BIM i byggprojekt. När 
beställaren ser förbättringsmöjligheterna och fördelarna kommer också kraven från 
beställaren att användning av BIM i byggprojekten ska förekomma (Linderoth, 2009). 
Studier där två nybyggnadsprojekt har jämförts, ett där BIM användes och ett utan, 
visar att projektet som använde BIM sparade cirka 7% för varje kvadratmeter i kostnad 
(Tahir et al., 2018). Kassaflödesanalyser i projekt kan automatiseras med hjälp av 3D-
modellering som integreras med schemaläggning och kostnader (5D). Detta resulterar 
i att tid och kostnad sparas jämfört med om kostnadsberäkningar sker på traditionella 
sätt utan BIM (Tahir et al., 2018). Chen och Luo (2014) intygar att forskare är överens 
om att BIM kan förbättra projektkvaliteten inom byggbranschen. Haron et al. (2016) 
beskriver att begreppet BIM omfattar en mängd olika verktyg med syften att hantera 
byggprojekt och för att möta användarnas önskemål. Dessa verktyg möjliggör 3D-
modellering och hantering av information som gynnar projektet och bidrar till en 
enhetlig BIM-användning (Haron et al., 2016). Tabell 5 visar olika BIM-verktyg och 
dess funktion.  

Figur 7 Relationen mellan BIM och aktörer i ett byggprojekt (Linderoth, 2009). 
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Tabell 5 BIM-verktyg och dess funktion baserad på Haron et al. (2016). 

TILLVERKARE VERKTYG FUNKTION 
Autodesk Navisworks Hantering av design och konflikter från 3D-

modellering 
Vico Software Vico Office Analyser av 3D-modeller för förbättrad 

samordning, schemaläggning, kalkylering 
Tekla Tekla Structures 3D-modellering och detaljritningar av 

stomkomponenter  
Solibri Solibri Model Checker För kvalitetssäkring och kvalitetskontroll 

 

3.4.1 3D 
Tahir et al. (2018) beskriver 3D BIM som en geometrisk 3D-modell med 
byggkomponenter. 3D-modelleringen gör det möjligt för intressenter till byggprojektet 
att få en förbättrad uppfattning om byggnadens funktionella och fysiska egenskaper då 
den visualiseras i 3D (Tahir et al., 2018). Via renderingar kan man enkelt visa 
byggnaden vid anbudsgivning för att intressera entreprenörer (Tahir et al., 2018). 
Tahir et al. (2018) menar också på att med hjälp av Solibri model checker kan 
byggnaden kontrolleras i designskedet för att minska produktionskostnader under 
projektet. Solibri model checker hjälper till att förutse eventuella krockar i 
byggkonstruktionerna och gör det enklare att lösa i designskedet än ute på 
byggarbetsplatsen (Tahir et al., 20218). 

3.4.2 4D 
4D BIM definieras som en integration av 3D-modellering med tid och 
konstruktionsplanering samt visualisering av projektscheman (Fadeyi, 2016). Med 4D 
BIM kan användaren enkelt förstå tidscheman och identifiera eventuella problem som 
kan uppstå (Candelario-Garrido, García-Sanz-Calcedo & Rodríguez, 2017; Jongeling & 
Olofsson, 2006). Candelario-Garrido et al. (2017) menar att en av fördelarna att 
planera tidscheman med BIM är enkelheten att hantera ett stort antal aktiviteter där 
uppdateringar och ändringar är enkla att utföra. 4D-simuleringar av byggnaden har 
som syfte att försöka uppnå en korrekt tidsplanering där den visuella byggplaneringen 
kan hjälpa entreprenörer och underentreprenörer att få en ökad omfattning i vad som 
behövs utföras i produktionen (Candelario-Garrido et al., 2017). 
 
Jongeling och Olofsson (2006) påstår att planering som stöds med 4D BIM anses vara 
mer användbar och bättre än traditionella planeringsmetoder. Eftersom byggobjekt i 
4D BIM är kopplade med planeringen av produktionen kan scheman för 
materialleveranser automatiskt skapas och detta kan bidra till en bättre samordning 
med leverantörer för en förbättrad materialförsörjning till byggarbetsplatsen 
(Jongeling & Olofsson, 2006). Chen och Luo (2014) förklarar att inspektioner och 
visualiseringar snabbt kan ske över hela processen med 4D BIM. Tydliga 
visualiseringar resulterar i att projektdeltagare ökar sin förståelse av projektet och kan 
samarbeta på ett visuellt sätt (Chen & Luo, 2014). 4D-simuleringar kan utföras på olika 
sätt, Figur 8 visar ett typexempel på en 4D-visualisering där gråmarkerade objekt visar 
vad som är färdigt i produktionen och grönmarkerade objekt visar vad som är under 
konstruktion. Simuleringen i Figur 9 visar istället att gråmarkerade objekt är det som 
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är färdigställt, medan grönmarkerade objekten visar det som borde varit färdigställt 
om inte förseningar uppkommit (Candelario-Garrido et al., 2017). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Enligt Candelario-Garrido et al. (2017) är 4D-simuleringar ett värdefullt verktyg, inte 
bara för arkitekter och ingenjörer utan det är också till stor nytta för entreprenörer, 
underentreprenörer och leverantörer.  

3.4.3 Level of Development  
För att kunna dra nytta av BIM i varje skede i byggprocessen krävs en viss nivå av data 
och information för BIM-objekten (Lim, 2017). Inom byggbranschen används Level of 
Development (LOD) för att tydligt beskriva hur detaljerat innehållet och 
specifikationerna är i BIM-modellen för kommunikation mellan projektgrupper, 
aktörer och skeden (Lim, 2017). LOD-teorin är framtagen av American Institute of 
Architects 2008 och definieras som minimumkrav i olika nivåer av dimensionell, 
rumslig, kvalitativ och kvantitativ data i modellobjekten (Lim, 2017). Lim (2017) 
menar att LOD beskriver termer för vilket innehåll som modelleras i vilken fas för att 
få bästa möjliga lösning. I Tabell 6 beskrivs nivåer inom LOD med övergripande krav 
som ställs på informationen i modellen. Modellen är en tolkning av en tabell baserad 
Lim (2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8 Pågående projektsimulering (Candelario-Garrido et al., 2017). 

Figur 9 Simulering över planerat projekt (Candelario-Garrido et al., 2017). 
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Tabell 6 Nivåer på Level of Development baserad på Lim (2017). 

Level of Development Krav på modell 
Användningsområde för 
hållbarhetsdesign 

100: Uppskattning/Konceptstadium 
Minimal designinformation. 
Presentation av modellelement. 

Utveckla strategier och 
kriterier baserat på 
konceptuell information. 

200: Överskådligt Designstadium 
Överskådlig layout, ungefärlig 
design, form, placering och 
orientering. 

Beskriver överskådlig design 
ungefärliga kvantiteter och 
material utifrån geometri. 

300: Designutvecklingsfas 

Specifik representation av modellen 
med kvantiteter, form, storlek, 
avstånd, placering och orientering 
av alla detaljer. 

Köra ungefärliga simuleringar 
från modellen, bestämma 
exakta mängder material, 
materialtjocklek, tillverkare, 
kulör och färg. 

350: Dokumentation 

Detaljerad representation av 
modellen med faktiska kvantiteter, 
form, placering avstånd, 
orientering, anslutningar mellan 
byggelement. 

Utveckla faktiska platsen, 
formen, avstånden, placering 
och anslutningar mellan 
byggelement inklusive 
öppningar, väggar och 
anslutningspunkter. 

400: Tillverkning 

Specifik representation av 
entreprenörens modell i form av 
storlek, form, placering, detaljerad 
orientering och kvalitet, montering 
och installationsinformation. 

Beslut om montage och 
installation. 

500: ”As-build”-struktur 
 

Specifik representation av modellen 
med verifierad storlek, plats, 
kvantiteter och orientering, där all 
information om byggnaden ska ingå. 

Förvaltning av byggnaden 

 

3.4.4 BIM på byggarbetsplatsen 
På byggarbetsplatsen är informationsflödet mycket viktigt för att platschefer och 
arbetsledare ska kunna utföra sitt arbete korrekt. Utan rätt information kan viktiga 
beslut påverkas och därmed påverka andra resursflöden (Svalestuen et al., 2017). 
Informationshanteringen på byggarbetsplatsen blir därför en utmaning (Svalestuen et 
al., 2017). Pappersritningar används i största uträckning på byggarbetsplatser men 
enligt Svalestuen et al. (2017) visar forskning att surfplattor på byggarbetsplatsen ger 
en enkel tillgång till information, de är lätta att bära med sig och ökar projektets 
förståelse då man skapar ett nytt kommunikationsflöde. BIM bidrar till ökad förståelse 
och effektivare produktion då byggarbetare får nytta av visualiseringen och 
kommunikationen (Svalestuen et al., 2017). (Svalestuen et al., 2017) menar att 
byggarbetare har påstått att det finns ett behov av att få tillgång till ritningar i 3D och 
4D med scheman där uppdaterade ritningar och information relaterat till projektet 
finns. Tillgång till ritningar i 3D och 4D under produktionen har visat positiva resultat 
i byggarbetarnas tillfredställelse, effektivitet och produktivitet (Svalestuen et al., 2017). 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska data som ligger till grund 
för denna studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens 
två frågeställningar genom intervjuer och dokumentstudie. 

4.1 Fallföretag A  
Fallföretag A är en av Nordens ledande aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen 
med en omsättning på cirka 55 miljarder svenska kronor. Företaget utvecklar 
kommersiella fastigheter, infrastruktur, bostäder, kontor och industrilokaler. När det 
gäller generella mål har företaget stort fokus på arbetsmiljön och strävar efter noll 
arbetsolyckor i varje projekt. Att budgeten följs och att projektet håller tidsmålet efter 
den förutbestämda tidplanen är andra mål som företaget prioriterar högt. Miljön är 
också något företaget värnar om och tänker på när de bland annat planerar sina 
leveranser. När det gäller projekten vill företaget uppnå den kvalitet som beställaren 
ställt som krav och helst överträffa förväntningarna.  
 
Företagets materialflöden ser olika ut beroende på vilket material som beställs och det 
är ofta många inblandade aktörer där varje aktör har sina egna ledtider. Detta leder till 
att samordningen gällande materialleveranser ses som en utmaning och en väl 
genomförd planering är av vikt för att gynna logistiken. En korrekt leveransprecision 
för företaget innebär att leveranser anländer på utsatt tid, i rätt kvantitet och kvalitet. 
Både sena och tidiga leveranser påverkar byggarbetsplatsen negativt och JIT är därför 
ett viktigt förhållningssätt som företaget använder. Mycket information hanteras 
manuellt gällande företagets materialleveranser vilket ökar risken för brist i 
kommunikationen. BIM används i dagsläget till en viss utsträckning i 
projekteringsskedet men förekommer betydligt mindre i produktionsskedet. I vissa 
projekt ställer företaget krav i upphandlingen med leverantörer att användningen av 
BIM ska förekomma.  

4.1.1 Supply Chain Management   
Utifrån intervjun kan det konstateras att materialflödet är varierande beroende på 
vilket material som beställs. Det är också många inblandade aktörer i materialflödet 
där varje aktör har egna ledtider. Respondenten menar att det är viktigt att ledtiderna 
i materialflödet följs för att projekt inte ska bli försenade. På grund av många 
inblandade aktörer och många olika ledtider att förhålla sig till beskriver respondenten 
att det kan vara svårt att samordna alla inblandade i ett materialflöde. Respondenten 
menar att det är av väldigt stor vikt att materialflödet på stomdelar fungerar för att 
undvika stillestånd i produktionen. Vidare menar respondenten att små men 
väsentliga detaljer som saknas också kan innebära stillestånd i projekt och att 
kostnaderna snabbt blir höga.  
 
Under intervjun påstås att inför planeringen av materialleveranser är en väl genomförd 
tidsplan viktig för montaget av projektet. Planeringen för produktionen anses som 
nödvändig för genomförandet av projekteringen. Dokument visar en detaljerad 
tidsplan för varje moment i montaget. För varje moment visas datum för leverans, tid 
för varje moment samt färger som beskriver vilka objekt som ska levereras JIT. 
Respondenten menar att den största utmaningen i produktionen är att tidsätta alla 



Empiri 

20 

moment i montaget då exakt tid för varje moment är svårt att förutsäga. 
Tidsplaneringen baseras därför på antaganden. Respondenten berättar att det finns 
bygghandlingar som visualiserar byggnaden och utifrån bygghandlingarna 
sammanställs en manuell tidsplan som inte är kopplad till 3D-modellen. I 
planeringsstadiet menar respondenten att en 3D-modell enkelt visar etapper som ska 
genomföras i produktionen och med en modell med hög detaljnivå gynnar både 
logistiken och produktionen.  

4.1.2 Leveransprecision  
Under intervjun framkommer det att en korrekt leveransprecision för företaget 
innebär att allt gällande leveransen ska stämma, det vill säga tid, kvantitet och kvalitet. 
Respondenten menar att minutprecision gällande materialleveranser till 
byggarbetsplatsen är viktigt för att undvika förseningar i projektet. Komponenter som 
har en bestämd ordningsföljd i montaget är extra viktiga att få levererade med JIT. 
Dokument visar element tillhörande stommen där ordningsföljden är viktig för att följa 
tidsplanen och mindre produkter som montagegods levereras separat och kommer i en 
stor leverans för varje etapp i bygget. Montagegodset plockas allt eftersom det behövs 
och det är viktigt att leveransen sker innan varje etapp påbörjas. Respondenten 
berättar också att det finns produkter där leveranser planeras efter varje fylld bil, 
främst medelstora produkter som tål att lagras ute. Vidare berättar respondenten att 
samleverans och avrop på fulla bilar ibland sker för att hålla leveranskostnaden låg, 
även om färre och större leveranser innebär att material måste lagras på plats. En 
ytterligare anledning till att samleverans och avrop på fulla bilar ibland sker menar 
respondenten är för att värna om miljön. Om en bil avropas under en viss vikt medför 
det en straffavgift för företaget enligt ett avtal med leverantören. Respondenten menar 
att straffavgiftens syfte är att ta hänsyn till miljön då färre och större leveranser är mer 
hållbart miljömässigt.  
 
Utifrån intervjun kan det konstateras att det är viktigt att alla leveranser kommer på 
exakt utsatt tid då både tidiga och sena leveranser påverkar byggarbetsplatsen negativt. 
Enligt respondenten innebär tidiga leveranser lagerhållning och förflyttning som 
många gånger ökar risken för skador samt slöseri av tid. Sena leveranser medför ibland 
stillestånd i produktionen som i sin tur leder till stora och onödiga kostnader för 
företaget. Respondenten berättar att det också är viktigt att leveranser kommer vid 
avtalad tid då det måste finnas resurser vid mottagning av material på 
byggarbetsplatsen samt för att undvika krockar i tidschemat om flera leveranser 
anländer samtidigt. För att säkerställa att alla leveranser från olika fabriker och länder 
ska anlända med JIT erbjuder företaget en väntplats en bit från byggarbetsplatsen. 
Bilar som anländer tidigare än utsatt tid får vänta på väntplatsen tills det är deras tur 
att leverera materialet till byggarbetsplatsen. 

Påverkande faktorer  
Enligt respondenten är företagets leveransprecision av materialleveranser till 
byggarbetsplatsen i dagsläget varierande beroende på hur komplex produkten som 
beställs är. Det beror också på att leverantörer har egna materialflöden där det kan 
vara många inblandade leverantörer i samma produkt vilket gör att det blir fler 
leveranstider som kan påverka leveransprecisionen av material till byggarbetsplatsen. 
Andra påverkande faktorer menar respondenten bland annat är väder, utlandsköp 
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med långa leveranser, försening i produktion hos leverantör samt brister i 
kommunikationen mellan inblandade aktörer i materialflödet. Enligt respondenten 
kan brister i kommunikationen leda till att produkter saknas i en leverans som beror 
på en miss i ett avrop. Detta menar respondenten bidrar till omarbete och väntan 
eftersom en ny beställning måste göras och en ny leveranstid tillkommer. 
Respondenten menar att dessa missar lätt uppstår då det är väldigt mycket 
information kring materielleveranser som ofta hanteras manuellt. 

4.1.3 Building Information Modeling 
Under intervjun berättar respondenten att företaget försöker använda BIM så mycket 
som möjligt. Användningen av BIM sker mestadels i projekteringsskedet och 
respondenten menar att användandet avtar i produktionsskedet. Respondentens roll 
har varit att ta med BIM från projekteringen ut i produktionen på byggarbetsplatsen. 
Respondenten menar att samtliga arbetsledare använder modellen som finns i 
projektet fem till 20 gånger per dag, främst för visualisering. För större 
byggkomponenter förekommer även måttsättning och mängdning i modellen. 
 
Dokument visar ritningar som företaget vanligtvis skickar till leverantören och som 
inte är kopplade till BIM. Respondenten berättar att det finns undantag för det 
pågående projektet då det är brist på konstruktörer i projektet. I det pågående 
projektet markerar konstruktören objekt i 3D-modellen som är färdiga för 
ritningstillverkning och lägger sedan upp modellen i en molntjänst som leverantören 
har tillgång till. Därefter tillverkar leverantören sina egna tillverkningsritningar utifrån 
de markerade objekten vilket har varit till en fördel för både företaget och leverantören 
menar respondenten.  

4.1.4 Förbättringsmöjligheter 
Enligt respondenten finns det stora förbättringsmöjligheter med att använda BIM i 
större utsträckning. Det underlättar bland annat planeringen av logistiken gällande 
produktionen vilket respondenten menar kan spara mycket tid och pengar. 
Respondenten berättar ett exempel från det pågående projektet där fel i modellen 
kunde upptäckas innan produktionen vilket sparade dem tid och pengar. Citatet från 
projekteringsledaren: 
 

”Det var tack vare modellen att vi såg att det här kommer aldrig gå att montera.” 
 
Vidare menar respondenten att det kan underlätta att göra avrop direkt från 3D-
modellen för att slippa pappersritningar och att objekt avropas flera gånger eller 
missas. Att markera objekt direkt i 3D-modellen och se vilken del av byggnaden 
objektet tillhör menar respondenten också kan underlätta. Vikten av att ha en 
detaljerad modell underlättar för att enkelt kunna se vad som behövs till produktionen. 
Andra fördelar som respondenten önskar är möjligheten att göra hela 
leveranstidsplaner i modellen. Fortsättningsvis berättar respondenten att element som 
bör levereras JIT till byggarbetsplatsen ska kunna tidsättas med datum då 
leverantören behöver ritningarna för tillverkning och ett datum då objektet ska 
levereras till byggarbetsplatsen. De tidsatta objekten skapar då en automatisk 4D-
simulering av montaget. Som projekteringsledare anser respondenten att det kan 
underlätta att granska sitt tänk i 3D istället för en mängd pappersritningar. 
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4.2 Fallföretag B  
Fallföretag B är en ledande aktör av bygg- och projektutvecklingsföretagen i Sverige. 
Företaget omsätter cirka 2,3 miljarder svenska kronor. Företaget utvecklar 
flerbostadshus, logistikanläggningar och kommersiella fastigheter. Generella mål som 
företaget strävar efter med sina projekt är att huvudtidsplanen och budget hålls. 
Arbetsmiljön är också i fokus även om tidplanen är pressad ska arbetet ske på ett säkert 
sätt. Företaget strävar också efter att kvaliteten med projekten ska stämma och helst 
vara bättre än beställarens krav.  
 
Samordningen gällande materialleveranser ser företaget som en utmaning då det är 
många inblandade aktörer och varierande ledtider beroende på material. För att 
undvika lagerhållning försöker företaget planera leveranser i god tid.  
Byggarbetsplatsen påverkas negativt om leveransprecisionen inte uppfylls där 
leveransprecisionen anses vara korrekt om material anländer i rätt tid, kvantitet och 
kvalitet. På grund av pressade byggtider påverkas företaget mest negativt av sena 
leveranser men det kan också vara svårt att planera leveranser efter JIT då 
montagetiden är svår att förutsäga. I dagsläget anses BIM användningen vara 
begränsad till vad projektbeställaren ställer för krav. 

4.2.1 Supply Chain Management 
Båda respondenterna beskriver att flödet av material kan se olika ut beroende på vilket 
material som beställs. Ledtiderna är också varierande beroende på vilket material som 
beställs, där vissa material kräver mer framförhållning. Respondenterna beskriver 
också att det är väldigt många inblandade aktörer i ett materialflöde och att det därför 
är en utmaning att samordna dessa. Båda respondenterna berättar att det är en 
utmaning att veta vilket material som underentreprenörerna har beställt och när deras 
leverans anländer till byggarbetsplatsen. Utifrån intervjuerna kan det konstateras att 
respondenterna anser att det därför är viktigt att samordna leveranser med 
underentreprenörer för att undvika att leveranserna krockar i tidsschemat. Under 
intervjuerna berättar båda respondenterna att planeringen av materialleveranser 
oftast sker i god tid men att det ibland sker oplanerade leveranser med mindre 
framförhållning. Komponenter tillhörande stommen planeras med hjälp av en inköps- 
och avropsplan för att materialet ska levereras JIT. Tanken är att material ska 
monteras direkt och inte lagras på byggarbetsplatsen. Mindre inköp som tål att lagras 
planeras vecko- eller månadsvis av platschefen berättar en av respondenterna.  

4.2.2 Leveransprecision  
Enligt båda respondenterna är en korrekt leveransprecision när material anländer till 
byggarbetsplatsen i rätt tid, rätt kvantitet och rätt kvalitet. Vidare menar 
respondenterna att det är mest vanligt att tiden inte stämmer gällande 
leveransprecisionen och ses därför som den viktigaste faktorn. Om det fattas något i en 
leverans eller om en leverans är försenad påverkas byggarbetsplatsen mycket negativt 
enligt respondenterna. Detta kan medföra att stillestånd i projektet uppstår som kostar 
företaget pengar och som kan göra att hela projektet blir försenat. Vidare berättar 
respondenterna att en tidig leverans också påverkar byggarbetsplatsen negativ då 
produkter måste lagerhållas samt att förflyttning av material ökar risken för 
hanteringsskador. En av respondenterna menar att hanteringsskador leder till 
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omarbete genom att en ny beställning måste göras och som då även kan bli försenad. 
Överlag anser båda respondenterna att en tidig leverans är något bättre än en sen, men 
att JIT är det som eftersträvas då det är väldigt pressade byggtider i dagsläget. Båda 
respondenterna anser att det ibland kan vara en utmaning att planera leveranser JIT 
eftersom det är svårt att veta hur lång tid ett montage tar. För att förebygga sena 
leveranser och för att leveranskostnaden ska bli lägre menar en av respondenterna att 
företaget ibland beställer stora leveranser i god tid. En av respondenterna menar även 
att de försöker köra större och färre leveranser för att det är mer miljövänligt. Ibland 
använder sig företaget av mellanlager där material avropas allt eftersom materialet 
behövs på byggarbetsplatsen för slippa lagerhållning på byggarbetsplatsen. Vidare 
menar en av respondenterna att det ibland förekommer samarbete med bygghandlare 
som kan tillhandahålla mellanlagring.  

Påverkande faktorer 
Respondenterna anser att företagets leveransprecision hittills stämt väldigt bra men 
att det ofta beror på hur komplexa produkterna som beställs är. Det är ofta 
specialtillverkade produkter som förväntas komma senare än avtalad tid. Båda 
respondenterna menar att en faktor som påverkar leveransprecisionen är om 
produkterna levereras från andra länder då det är lättare att något oförutsett händer 
på vägen. Om material är nära till hands är det lättare att precisera och uppnå JIT 
menar respondenterna. En annan faktor som påverkar leveransprecisionen menar en 
av respondenterna kan vara att det i början av ett projekt finns en osäkerhet om hur 
mycket och vad som ska beställas. Vidare menar respondenten att det också beror på 
om det finns mycket tid till planering av en beställning eller om det är pressat 
tidsmässigt i projektet.  

4.2.3 Building information Modeling 
BIM-användningen på företaget anser båda respondenterna är begränsad till vad 
projektbeställaren ställer för krav. Vidare menar båda respondenterna att byggföretag 
idag väljer att inte lägga extra kostnader på något som beställaren inte ställer som krav. 
Citat från projektingenjören: 

 
”Vi vill inte betala för något extra som vi inte får betalt för.” 

 
Utifrån intervjuerna kan det konstateras att BIM används i en viss utsträckning under 
projekteringen men inte alls på byggarbetsplatsen. Under projekteringen används en 
3D modell tillsammans med Solibri för att förebygga krockar mellan olika discipliner i 
projekteringsskedet. En av respondenterna menar att kunna förebygga krockar i ett 
tidigt skede i stället för att upptäcka problem under produktionen kan spara tid och 
pengar. 

4.2.4 Förbättringsmöjligheter 
Enligt båda respondenterna finns det förbättringsmöjligheter i området gällande 
materialleveranser. En av respondenterna menar att det finns stora 
förbättringsmöjligheter med att använda BIM i större utsträckning. Vidare menar 
respondenten att ett verktyg som BIM där all information är tillgänglig för alla kan 
minska vikten som läggs på personer som besitter mycket information kring projektet. 
Om informationen i stället finns i modellen kan informationen nås även om personen 
i fråga är borta. Citat från projektingenjören: 
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”Hade det funnits ett system, typ BIM, där man hade kunnat lagra och hämta 

information hade det inte blivit så osäkert.” 
 
Båda respondenterna instämmer på att digitaliseringen kan lösa en del problem inom 
byggbranschen men en av respondenterna tillägger att utvecklingen ibland glöms av 
när man är mitt uppe i ett stort projekt. 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri 
och det teoretiska ramverket. 

5.1 Frågeställning 1 
Vilka faktorer påverkar leveransprecisionen av materialleveranser till 
byggarbetsplatsen? 
 
För att besvara studiens första frågeställning inleds kapitlet med att stämma av teori 
med empiri inom områdena SCM och leveransprecision. Vidare jämförs teori med 
empiri för att identifiera faktorer som påverkar leveransprecisionen. Faktorerna 
sammanställs och kategoriseras sedan utifrån analysen.  

5.1.1 Supply Chain Management 
Enligt Seuringa och Müller (2008) och Mentzer et al. (2001) handlar SCM om att 
integrera och samordna inblandade aktörer och aktiviteter i en supply chain genom 
förbättrade relationer. Detta för att uppnå konkurrensfördelar (Seuringa & Müller, 
2008; Mentzer et al., 2001). Båda fallföretagen arbetar i dagsläget med SCM men är 
eniga om att det ofta är en utmaning i byggbranschen. Utmaningen beror på att det är 
många inblandade aktörer i materialflödet vilket gör att samordningen mellan dessa 
är en bristande faktor. Fallföretag A påstår att mycket information hanteras manuellt 
vilket bidrar till att brister i kommunikationen även ökar. Ett fortsatt arbete med 
samordning genom förbättrade relationer är därför av stor vikt för att uppnå 
konkurrensfördelar som snabbare leveranser, leveranser JIT och kvalitet (Mentzer et 
al., 2001).  Utifrån datainsamlingen framkommer det att båda fallföretagen försöker 
lägga stor vikt på planeringen gällande stommen av byggnaden då den anses som extra 
viktigt för att undvika stillestånd i produktionen. Fallföretagen menar att om 
stillestånd i produktionen uppstår samt om komponenter behöver lagerhållas blir 
kostnaderna för företagen snabbt höga. Detta är något teorin verifierar då Akintoye et 
al. (2000) menar att ett effektivt arbete med SCM är nyckeln till minskade 
byggkostnader.  

5.1.2 Leveransprecision 
Enligt båda fallföretagen anses en korrekt leveransprecision innefatta att leveranser 
kommer på utsatt tid, i rätt kvantitet och kvalitet. Enligt teorier tar leveransprecision 
enbart hänsyn till tidsaspekten (Mattsson, 2014; Gunasekarn et al., 2004). Utifrån 
teori definieras det fallföretagen beskriver som leveransprecision för leveransservice 
vilket tar hänsyn till flertalet faktorer för att skapa tid- och platsnytta (Mattsson, 
2004). Fallföretagen är eniga om att tiden är den aspekten som prioriteras högst 
gällande leveransprecisionen. Enligt Fallföretag B är det mest vanligt att tiden är den 
faktor som inte stämmer och Fallföretag A menar att minutprecision på leveranserna 
är viktigt. För att leveranser ska anlända på avtalad tid har Fallföretag A en väntplats 
där leverantörer får vänta om de anländer tidigare än avtalad tid. Väntplatsen är ett 
enkelt medel för att leveranser ska kunna anlända i exakt utsatt tid och inom det teorin 
beskriver som leveransfönster (Ngniatedemaa et al., 2013; Grout, 1998). 
Användningen av leveransfönster är även ett kriterium för att klassificera leveranser 
som tidiga, i tid eller sena vilket är av betydelse då företagen påverkas negativt av både 
sena och tidiga leveranser (Ngniatedemaa et al., 2013). 
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Om material inte anländer på utsatt tid medför det olika former av slöseri. I teorin 
beskrivs åtta kategorier av slöseri där lager, överarbete, väntan, och transport kan 
kopplas till fallföretagens materialleveranser Petersson et al., 2015; Devaki, 2016). 
Utifrån insamlad empiri kan det konstateras att slöseri i form av lagerhållning uppstår 
om leveranser kommer tidigare än avtalad tid. Vid lagerhållning ökar risken för 
hanteringsskador som i sin tur leder till överarbete då nytt material måste beställas. 
Konsekvensen av en ny beställning kan leda till väntan på nytt material, nya 
transporter samt stillestånd i produktionen.  
 
Lean beskrivs som en långsiktig strategi för att eliminera all form av slöseri i 
verksamheter samt skapa värde för kunden (Johnson & Flynn, 2015). Gällande 
materialleveranser arbetar båda fallföretagen med lean i form av JIT som också har 
som syfte att eliminera slöseri (Johnson & Flynn, 2015; Devaki, 2016). Grout (1998) 
menar att JIT bidrar till att köparens verksamhet blir beroende av att leverantörer 
tillhandahåller material i rätt tid. Utifrån intervjuerna framkommer även att det är 
viktigt att köparen tillhandahåller rätt information i tid till leverantören för att undvika 
förseningar. Devaki (2016) menar att ett betydande samarbete och integration mellan 
inblandade aktörer krävs för att tillämpa JIT. Fallföretagen verifierar att samarbete 
och kommunikation med aktörer är viktigt för att rätt information och material ska 
komma på rätt plats i rätt tid. Fallföretagen menar också att planeringen är betydande 
för logistiken på byggarbetsplatsen eftersom montagetiden är svår att förutse. Båda 
fallföretagen anser att stora komponenter gällande stommen är extra viktiga att få JIT 
och att mindre komponenter som montagegods kan anlända etappvis eftersom det inte 
kräver lika stor lageryta. Oavsett om materialet ska levereras JIT eller inte krävs det 
att leveransen kommer på avtalad tid för att inte fördröja produktionen. 

5.1.3 Påverkande faktorer 
Enligt båda fallföretagen finns det en mängd olika faktorer som anses påverka 
leveransprecisionen. Alla faktorer går inte att påverka och på grund av studiens 
avgränsning kan vissa faktorer uteslutas. Dessa faktorer är väder, långa transportvägar 
samt leverantörers egna materialflöden. Andra faktorer som utifrån studien anses 
påverka leveransprecisionen presenteras i Figur 10. Utifrån analys av teori och empiri 
kan det konstateras att det är två huvudområden, samordning och planering, som har  
inverkan på leveransprecisionen. Vidare kan det konstateras att samordning och 
planering är två faktorer som har mycket gemensamt och påverkar varandra. Utifrån 
insamlad data har faktorer som kan kopplas till huvudområdena sedan framställts. 
Faktorerna som sammanställts i Figur 10 kommer i nästa kapitel kopplas till 
funktioner inom BIM som utifrån teorier bidrar till förbättringsmöjligheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10 Faktorer som anses påverka leveransprecisionen. 
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5.2 Frågeställning 2 
Hur kan leveransprecisionen av materialleveranser till byggarbetsplatsen förbättras 
med hjälp av BIM? 
 
För att besvara studiens andra frågeställning inleds kapitlet med att stämma av teorin 
och empiri gällande BIM. Vidare kopplas faktorerna som identifierades i analysen 
tillhörande den första frågeställningen till BIM. Detta för att kunna besvara på vilket 
sätt BIM kan förbättra leveransprecisionen. 

5.2.1 Building information modeling 
Det kan konstateras att Fallföretag A använder BIM i något större utsträckning i 
jämförelse med Fallföretag B. Båda fallföretagen använder BIM för att visualisera 
byggnaden och för att undvika krockar mellan disciplinerna under projekteringen. 
Skillnaden uppstår i produktionsskedet där Fallföretag A använder BIM för att 
visualisera byggprojekt och för måttsättning och mängdning av större 
byggkomponenter. Teorier bekräftar att BIM förekommer oftare i projekteringsskedet 
än i produktionsskedet inom byggindustrin (Svalestuen et al., 2017). Ibland ställer 
Fallföretag A som krav i upphandlingen med leverantören att användning av BIM ska 
förekomma för att bland annat underlätta arbetet för konstruktörerna. I produktionen 
använder inte Fallföretag B den 3D-modell som finns tillgänglig för bland annat 
visualisering. Om användningen av BIM förekommer i större utsträckning även i 
produktionen menar Svalestuen et al. (2017) att produktionen enkelt kan få tillgång till 
information och slipper pappersritningar. Vidare menar Svalestuen et al. (2017) att en 
ökad användning av BIM leder till ökad förståelse och effektivare produktion. 
 
Båda fallföretagen ser en positiv effekt av användandet med BIM och ser positivt på en 
ökad användning av BIM även i produktionsskedet. Anledningen till att Fallföretag B 
inte använder BIM i större utsträckning påstås vara på grund av att projektbeställaren 
inte har det som krav. Linderoth (2009) bekräftar att högre krav från 
projektbeställaren krävs för att en ökad användning av BIM ska förekomma. 

Samordning 
En stor utmaning för fallföretagen är som tidigare nämnts, arbetet med SCM. Många 
inblandade aktörer samt manuell informationshantering gällande materialleveranser 
gör att fallföretagen ser samordningen som en bristande faktor. En svårighet enligt 
fallföretagen kan vara att få rätt information till rätt person i tid och kan därför påverka 
leveransprecisionen. BIM tolkas som ett verktyg för samordning och visualisering för 
en effektivare byggprocess (Chen & Luo, 2014). Ding et al. (2014) beskriver att 
information gällande bland annat leverantörer, material och leverans kan kopplas till 
olika objekt i modellen för att underlätta samordningen och informationshanteringen. 
Fallföretag A ser positivt på att med hjälp av BIM kunna markera objekt i 3D-modellen 
av byggprojekten som leverantören har tillgång till. Att ha till tillgång till en 3D-modell 
är något som leverantörer även bedömt som positivt då det underlättat för leveranser. 
För att förbättra kommunikationen mellan projektgrupper och aktörer kan krav på en 
detaljerad 3D-modell ställas (Lim, 2017). I Tabell 6 i kapitel 3.4.3 beskrivs olika nivåer 
av LOD och vilka övergripande krav som ställs på respektive nivå (Lim, 2017). Används 
LOD 400 eller LOD 500 i produktionsskedet kan enklare beslut om montage och 



Analys 

28 

installationer tas då information i 3D-modellen finns tillgänglig för alla (Lim, 2017). 
Om detaljerad information finns tillgänglig för alla aktörer i ett projekt kan 
kommunikationen och samordningen förbättras. Visuell byggplanering bidrar till ökad 
omfattning och samordning hos inblandade aktörer och ett bättre samarbete på ett 
visuellt sätt (Candelario-Garrido et al., 2017; Chen & Luo, 2014). I Tabell 5 kapitel 3.4 
presenteras BIM-verktyg som under projektets gång bidrar till bland annat förbättrad 
samordning, minskade konflikter och ökad kvalitetssäkring och kvalitetskontroll 
(Haron et al., 2016). Med hjälp av BIM kan ett förbättrat arbete med SCM förekomma 
vilket ökar chansen att rätt person får rätt information i tid och kan påverka 
leveransprecisionen positivt.  

Planering 
Fallföretagen är eniga om att planering i god tid är en förutsättning för att öka antalet 
leveranser som kommer vid rätt tidpunkt. Planeringen av materialleveranser påverkas 
enligt fallföretagen av flertalet faktorer. En av faktorerna som påverkar planeringen 
anses vara hur komplex produkten är. Komplexa produkter hör till de produkter som 
ibland förväntas komma senare än avtalad tid vilket kan påverka produktionen. Enligt 
fallföretagen är dessa produkter är ofta specialtillverkade och kräver därför längre 
framförhållning och planering. Fallföretagen har i dagsläget ett tidschema över 
produktionen, dock är tidschemat inte kopplat till BIM. Vico office är ett verktyg inom 
BIM som bland annat används för att underlätta kopplingen av tidscheman till BIM 
(Haron et al., 2016).  Ett tidschema kopplat till BIM underlättar åtkomsten för aktörer, 
alla inblandade får på så sätt tillgång till information om alla aktiviteter i ett projekt 
samt om ändringar sker under tidens gång (Candelario-Garrido et al., 2017). 
 
Förseningar från leverantören gällande materialleveranser kan konstateras vara en 
faktor som påverkar leveransprecisionen negativt. För att förebygga förseningar från 
leverantören kan beställaren tillhandahålla information till leverantören i god tid. Om 
leverantörernas information gällande leveranser även kopplas till BIM kan det spara 
tid och på så sätt underlätta planeringen. Jongeling och Olofsson (2006) påstår att 
scheman för materialleveranser automatiskt kan skapas om objekt i 4D BIM är 
kopplade med planeringen av produktionen. Genom att sammankoppla både 
materialleveranser och tidscheman till BIM ökar förståelsen när det uppstår kritiska 
moment i planeringen. Det medför då att det enkelt går att se om leveranser krockar 
eller behöver flyttas på. Fallföretagen är överens om att det är svårt att förutse exakt 
tid för varje moment i produktionen och ses därför som en osäkerhet i planeringen. 
Osäkerheten medför att vissa moment ibland måste justeras och om alla inte kan ta del 
av justeringarna kan leveranser krocka, komma på fel tid och andra former av slöseri 
kan uppstå. Ett tidschema kopplat till BIM där alla aktörer i ett projekt kan ta del av 
ändringar kan därför förebygga dessa problem. Fallföretag A påstår att en detaljerad 
3D-modell underlättar för att veta hur mycket och vad som ska beställas till 
produktionen. En detaljerad modell med krav LOD 400 eller LOD 500 kopplat till 
tidscheman kan bidra med minskad osäkerhet i materialleveranserna, genom att 
enklare se hur mycket material som ska beställas och när det ska levereras. 
 
Det går att se ett samband mellan pressade byggtider och ovanstående faktorer 
gällande planeringen av materialleveranser. Fallföretagen påpekar att pressade 
byggtider påverkar planeringen och på så sätt även leveransprecisionen. 
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Respondenterna är eniga om att det inte alltid finns tillräckligt med tid för en utförlig 
planering vilket kan öka risken för att slöseri uppstår. Fallföretag B påstår att det är en 
utmaning att planera leveranser enligt JIT eftersom det finns en osäkerhet i 
planeringen men att det eftersträvas på grund av pressade byggtider. Pressade 
byggtider är svårt att konkret påverka med hjälp av BIM, dock visar teorier att BIM 
kan bidra med ett effektivare arbetssätt (Chen & Luo, 2014). Ett effektivare arbetssätt 
kan då leda till att byggtiderna inte upplevs som lika pressade. 

5.2.2 Förbättringsmöjligheter 
Utifrån insamlad data kan det konstateras att båda fallföretagen ser 
förbättringsmöjligheter med att använda BIM i en större utsträckning. Fallföretag B 
påstår att BIM kan minska individberoendet av varje person som besitter mycket 
information kring projekt. Teorier bekräftar att individberoendet minskar med hjälp 
av BIM då information kring projekt finns tillgänglig för alla inblandade aktörer 
(Linderoth, 2009; Tahir et al., 2018). För att undvika missar och dubbelavrop av 
material anser Fallföretag A att BIM kan vara ett hjälpmedel för att minska slöseri. 
Genom visualisering av byggprojekt kan objekt markeras för att enklare hantera avrop 
och på så sätt även minska behovet av pappersritningar (Chen & Luo, 2014). 
 
Fallföretag A ser en förbättringsmöjlighet att kunna koppla leveranstidplanen direkt 
till BIM i den 3D-modell som finns i projekten. Jongeling och Olofsson (2006) menar 
att om en tidsplan adderas till 3D-modellen skapas en 4D-modell där varje objekt är 
tidsatta. Om alla objekt är tidsatta kan det enkelt skapas ett schema för 
materialleveranser (Jongeling & Olofsson, 2006). 4D-simuleringar ger tydliga 
visualiseringar av byggnaden och ökar förståelsen för projektdeltagare (Chen & Luo, 
2014). Det blir också lättare för projektdeltagare att granska projektet i 3D i jämförelse 
med pappersritningar vilket Fallföretag A även såg som en förbättringsmöjlighet.  
 
Att använda BIM i större utsträckning på byggarbetsplatsen medför många 
förbättringar för ett effektivare arbetssätt. Genom en bättre samordning mellan 
inblandade aktörer samt en tydligare planering där all information finns tillgänglig för 
alla kan leveransprecisionen påverkas positivt. Om leveransprecisionen ökar kan olika 
former av slöseri som lager, väntan, överarbete och transport minska. Minskar slöseri 
i olika former medför det i sin tur att tid kan läggas på mer värdeskapande aktiviteter 
och tid och pengar kan sparas. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 
studiens implikationer och metoddiskussion. Dessutom beskrivs studiens slutsatser 
och rekommendationer. Avslutningsvis beskrivs förslag till vidare forskning. 

6.1 Resultat 
Syftet med studien har varit att undersöka hur leveransprecisionen till 
byggarbetsplatser kan förbättras med hjälp av BIM. För att besvara syftet har två 
frågeställningar formulerats som nedan redovisas var för sig. 

6.1.1 Vilka faktorer påverkar leveransprecisionen av materialleveranser till 
byggarbetsplatsen? 
På grund av många inblandade aktörer och mycket manuell informationshantering i 
byggprojekt kan det konstateras att SCM anses vara en utmaning i byggbranschen. Ett 
väl fungerande samarbete med inblandade aktörer krävs för att rätt information ska 
komma till rätt person i rätt tid gällande materialleveranser. Planeringen gällande 
materialleveranser är betydande för att logistiken på byggarbetsplatsen ska fungera. 
Levereras inte material på avtalad tid riskeras fördröjning i produktionen samt andra 
former av slöseri. På grund av pressade byggtider anses minutprecision på de flesta 
leveranser även vara viktigt. 
 
Utifrån empirin har faktorer som påverkar leveransprecisionen konstaterats som 
många inblandade aktörer, kommunikation, komplexa produkter, försening från 
leverantör, osäkerhet och pressade byggtider. Utifrån analysen har dessa faktorer 
sammanställts under två huvudområden, samordning och planering. 
Sammanställningen presenteras i Figur 10. Fler faktorer som kan påverka 
leveransprecisionen framkom under intervjuerna men valdes att uteslutas på grund av 
svårigheten att påverka dessa samt att de ej ansågs som relevanta för studien. 

6.1.2 Hur kan leveransprecisionen av materialleveranser till byggarbetsplatsen 
förbättras med hjälp av BIM? 
Överlag används BIM i större utsträckning i projekteringsfasen än i produktionsfasen. 
Anledningen är bland annat att det ställs för låga krav på användningen av BIM från 
projektbeställaren och företag väljer därför att inte lägga extra kostnader på att 
implementera BIM i större utsträckning. Utifrån analysen kan det konstateras att ökad 
BIM användning i produktionsskedet ger positiva effekter gällande samordning och 
planering.  
 
Kommunikationen och många inblandade aktörer är faktorer som påverkar 
leveransprecisionen av materialleveranser till byggarbetsplatsen. Dessa faktorer kan 
förbättras genom en bättre samordning, alla inblandade aktörer kan då få tillgång till 
samma information gällande materialleveranser. På så sätt minskar också 
individberoendet (Linderoth, 2009; Tahir et al., 2018). Användningen av BIM i 
produktionsskedet bidrar till en tydligare visuell förståelse och bättre samordning 
mellan projektdeltagare (Candelario-Garrido et al., 2017). För att undvika missar i 
kommunikationen och för att tillhandahålla information till rätt person i tid kan olika 
BIM-verktyg användas. En detaljerad modell med krav på LOD 400 eller LOD 500 i 
produktionsskedet omfattar mycket information som är tillgänglig för alla inblandade 
(Lim, 2017). Genom att koppla relevant information gällande materialleveranser till 
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objekten i en detaljerad modell medför det att relevant information kommer till rätt 
person i rätt tid och på så sätt ge positiva effekter på leveransprecisionen. 
 
En väl genomförd planering gällande materialleveranser är viktig för att material ska 
komma i rätt tid till byggarbetsplatsen. Utifrån studien har faktorer som påverkar 
planeringen identifierats som komplexa produkter, försening från leverantör, 
osäkerhet och pressade byggtider. Med 4D BIM kan det enkelt skapas en 
leveranstidplan som innehåller vad och när material ska levereras. Detta medför att 
planering av komplexa produkter kan ske i god tid och förseningar från leverantören 
kan förebyggas. Det underlättar ändringar i schemat och att alla aktörer enkelt ska få 
tillgång till de ändringar som görs för att undvika missförstånd och osäkerhet. 
Eftersom leveranstidsplanen och schemat för produktionen skapas utifrån modellen 
bildas det automatiskt en simulering kring produktionen av byggnaden, vilket i sin tur 
ökar förståelsen för inblandade aktörer. Finns det dessutom krav på en detaljerad 
modell LOD 400 eller LOD 500 i produktionen, minskar missförstånd och osäkerhet i 
vad och hur mycket material som ska beställas. Är varje objekt tidsatt är det enkelt att 
se när material ska levereras och var det kan uppstå att leveranser krockar i 
tidsschemat. Samtidigt bidrar en detaljerad modell med att det är enkelt att kontrollera 
materialet som ska beställas för att undvika slöseri. Visualisering av byggnaden ökar 
förståelsen för projektdeltagare och gör det enklare att granska projektet i 3D istället 
för att använda pappersritningar. 
 
Byggtiderna är pressade och det upplevs att utförandet av en god planering är svårt 
vilket medför en ökad risk för slöseri. Om byggbranschen arbetar effektivare kan 
uppfattningen om pressade byggtider minska. BIM kan bidra till ett effektivare 
arbetssätt. Genom att öka samordningen och effektiviteten kan även planeringen bli 
bättre vilket kan bidra till ökad leveransprecision. Utifrån resultatet visualiserar Figur 
11 en sammanställning av förbättringsmöjligheter som BIM kan bidra med kopplat till 
samordning och planering. 
 

6.2 Implikationer 
Studien har undersökt vilka faktorer som påverkar leveransprecisionen av 
materialleveranser till byggarbetsplatser. Identifierade faktorer som påverkar 
leveransprecisionen anses vara generaliserbara på verksamheter i byggbranschen med 
likande förutsättningar. För att förbättra leveransprecisionen med hjälp av BIM krävs 

Samordning

Förenklad informationshantering

Planering

Enkelt att skapa en leveranstidplan

Schemaändringar underlättas

Missförstånd och osäkerhet minskar 

Manuell informationshantering minskar

Bättre förståelse genom visualisering

Individberoendet minskar

Figur 11 Förbättringsmöjligheter med BIM. 
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det att verksamheter besitter kompetens inom området. Användning av BIM i större 
utsträckning medför att utbildning kan krävas hos medarbetare för att kunna använda 
de verktyg som kan kopplas till modellen. 
 
Studien har utgått från befintliga teorier som jämförts med verkligheten och belyser 
därför ingen ny teori. I studien adderas nya synvinklar till ett redan befintligt problem 
där leveransprecisionen anses vara låg. En svårighet var att hitta befintliga teorier om 
hur BIM påverkar leveransprecisionen av materialleveranser. Utifrån faktorerna som 
framställdes har därför teorier tolkats och analyserats för att hitta möjliga 
förbättringar. 

6.3 Metoddiskussion 
För att besvara studiens syfte och problemfrågor har en litteratur- och fallstudie 
genomförts. Litteraturstudien har format det teoretiska ramverket och utgjort en 
grund för intervjuguiden. En flerfallstudie utfördes på två olika byggföretag i form av 
intervjuer och dokumentstudier, vilket ansågs vara mest lämpligt för att besvara 
studiens frågeställningar. För att få bred och relevant information kring det studerade 
området valdes lämpliga respondenter av en person med chefsposition på respektive 
företag. För att studiens resultat ska vara generaliserbart valdes en flerfallsdesign över 
en enfallsdesign. Det finns mycket likheter mellan fallföretagens åsikter i 
datainsamlingen vilket gör att resultatet blir generaliserbart på andra verksamheter i 
samma bransch. Om datainsamlingen genomförts på mer än två företag hade studiens 
resultat och generaliserbarhet stärkts ytterligare. Intervjuerna som genomfördes var 
semi-strukturerade där respondenterna fick utrymme att formulera egna svar för att 
få in bred och relevant information. 
 
Intervjuerna utgick från en intervjuguide och var väl förberedda vilket ökar validiteten. 
För att öka reliabiliteten spelades samtliga intervjuer in och transkriberades efteråt. 
Om fler än tre intervjuer genomförts hade en djupare helhetssyn kring företagen 
skapats och fler faktorer som påverkar leveransprecisionen kunde framkommit. En 
enkätundersökning hade troligtvis samlat in fler faktorer än intervjuer, dock ansågs 
intervjuer som en lämpligare metod för att få en förklaring och bakgrund till 
faktorerna. Dokumentstudien som genomfördes på ett av fallföretagen har inte varit 
betydande för studien utan endast bidragit som ett komplement för att tydliggöra 
fallföretagets arbetssätt. En mer omfattande dokumentstudie som utförts på båda 
fallföretagen hade bidragit till ökad trovärdighet. Studien anses ha god validitet då 
studiens syfte och frågeställningar följer med genom hela rapporten. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Utifrån studien har faktorer som påverkar leveransprecisionen av materialleveranser 
till byggarbetsplatsen identifieras. Faktorerna har delats in i två huvudområden utifrån 
analysen, samordning och planering. Inom BIM finns verktyg för att effektivisera och 
underlätta samordningen och planeringen av materialleveranser. Det kan konstateras 
att BIM möjliggör att rätt information når rätt person i tid och på så sätt har en positiv 
effekt på leveransprecisionen. Genom visualisering i 4D bidrar BIM med en ökad 
förståelse och minskad osäkerhet i produktionen bland projektdeltagare. En detaljerad 
BIM-modell underlättar vid tidsplanering och leveranser där alla objekt i modellen kan 
kopplas till information gällande materialleveranser. Vidare kan det konstateras att en 
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utförlig planering i BIM kan bidra med förbättrad leveransprecision och därmed även 
minska slöseri som lagerhållning, väntan, omarbete och transport. 
 
För att öka leveransprecisionen till byggarbetsplatsen med hjälp av BIM 
rekommenderar författarna att BIM används i större utsträckning på 
byggarbetsplatsen och inte bara i design- och projekteringsskedet. För att kunna 
använda BIM i större utsträckning krävs det en ökad kompetens inom BIM bland 
projektdeltagarna. Genom att använda en detaljerad BIM-modell kopplat till bland 
annat tidschema och leveranstidplan kan samordning och planering i projekt 
förbättras. 
 
Fallföretagen ser positivt på att använda BIM i större utsträckning i produktionen i 
jämförelse med hur arbetet sker idag. Det visar på att det finns ett behov av BIM i 
byggbranschen. Utifrån empiri och teori kan det konstateras att det är 
projektbeställare som måste ställa högre krav på användningen av BIM för att fler 
företag ska implementera och använda BIM (Linderoth, 2009). Utifrån framtagna 
faktorer har förbättringsmöjligheter inom BIM noterats och studiens syfte och 
frågeställningar anses därmed vara besvarade. 

6.5 Vidare forskning 
För vidare forskning kan ytterligare intervjuer på fler företag genomföras för att hitta 
andra faktorer som påverkar leveransprecisionen och öka generaliserbarheten. Fler 
faktorer kan ge ytterligare förslag på hur BIM kan användas för att förbättra 
materialleveranser. Ett annat förslag på vidare forskning är att testa och använda olika 
BIM-verktyg för att se hur materialleveranser kan påverkas och digitaliseras.
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I 

Bilagor 
Bilaga 1 Intervjuguide som användes vid datainsamling. 
 
Intervjuguide  
Bakgrundsinformation 
Erfarenhet inom branschen  
Arbetsroll 
Arbetsuppgifter 
 
Byggarbetsplatsen 

- Vad finns det för olika arbetsuppgifter på byggarbetsplatsen? 
- Vilka mål eftersträvas med byggprojekten?  
- Används BIM på byggarbetsplatsen? 

Om ja, i vilken utsträckning?  
 
Materialleveranser till nybyggnationer  

- Hur ser flödet ut gällande materialleveranser?  
- Vilka aktörer är inblandade i materialflödet? 
- Hur sker planeringen av materialleveranser?  
- Hur levereras materialet? Små eller stora batcher? Ofta eller sällan? 
- Hur ser kommunikationsflödet med leverantörer ut?  
- Vilka mål eftersträvas angående materialleveranser? 

 
- Hur definierar ni leveransprecision? 
- Hur ser leveransprecisionen av materialleveranser ut idag? 
- Vad påverkar leveransprecisionen? 
- Hur påverkas byggarbetsplatsen på grund av tidiga eller sena 

materialleveranser? 
- Arbetar ni för att förebygga tidiga eller sena leveranser till 

byggarbetsplatsen?  
Om ja, hur? 

- Påverkas leveransprecisionen beroende på produkt/artikel?  
Om ja, hur och vilken/vilka? 
 

- Använder leverantörer BIM? 
Om ja, i vilken utsträckning? 

- Arbetar ni med leverantörsutveckling?  
Om ja, på vilket sätt?  

- Finns det några förbättringsmöjligheter i erat arbetssätt?  
 


