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SAMMANFATTNING 

Just nu sker en digitalisering som vissa kallar den fjärde industriella revolutionen. Den 

syftar till att industrier kan bli uppkopplade genom sakernas internet. Det här arbetet 

studerar en liten del av byggsektorns möjlighet till digitalisering i form av 

tredimensionella modeller som bygghandlingar. Tidigare forskning har studerat 

tredimensionella modeller för bland annat broar i form av ett examenarbete skrivet av 

Götborg och Olsson (2016). Tyngden på den här fallstudien ligger på konsultens arbete 

med husmodeller och vilket intresse som finns att använda dessa hos entreprenörer. 

Frågor som besvaras handlar mycket om behovet från entreprenörer, viljan och 

motivationen för konsulter att jobba med modeller samt hur en balans kan tänkas vara 

mellan ritningar och modeller. För att uppnå ett resultat av fallstudien har 

semistrukturerade intervjuer stått för en stor del av arbetet. Kvalitativa metoder har 

valts för att få fram slutsatser där en innehållsanalys av intervjuinnehållet sammanfattat 

mycket av resultatet. Ett flertal respondenter ser problem i att ha modeller som 

handlingar och tror att det är svårt att få med all information. Respondenter från 

produktion tycker att det ska vara som nu; ritningar som huvudhandling och att 

modeller kan skickas som komplement. Konstruktörerna tycker att det vore skönt att 

kunna lägga ner mer tid på en noggrann modell för att slippa en massa ritningsarbete. 

Den intervjuade VDC-strategen tror att det kan skapas en standard på hur balansen 

mellan ritningar och modeller blir utifrån Slussenprojektet. En sådan typ av standard 

kan exempelvis innehålla vilka delar av ett projekt som är lämplig att modellera. Utifrån 

en skapad standard kan varje enskilt företag i sin tur anpassa standarden för sitt företag 

och vad som lämpar sig för dem. Att en modell ensam ska kunna redovisa ett projekt 

är lite för optimistiskt. Vissa delar är inte lämpligt att modellera och vissa delar är svåra 

att få med på ett rimligt sätt. Många har haft som exempel att täckskikt i bland annat 

grunden är något som inte är lämpligt att modellera, det tar för lång tid och är väldigt 

enkelt att redovisa på en ritning eller i text. En slutsats från studien är att det i nuläget 

behövs komplement till modeller. Det kan vara vanliga, traditionella ritningar eller så 

kallade modellvyer som Slussenprojektet använder. Det spelar dock ingen roll hur bra 

modeller det finns om inte människor inser nyttan och möjligheterna för användningen 

av dessa. Framöver behöver fler komma till insikt att modeller kan vara något positivt 

och något alla kan dra nytta av. 

Nyckelord:  BIM, Digitala leveranser, 3D-modell, Smart industri, Digitalisering. 
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ABSTRACT 

Right now a digitalisation is taken place that some call the fourth industry of revolution. 

Its purpose is among others to connect industries through internet of things. This 

rapport studies a small part of the construction sector’s potential for digitalization in 

the form of three-dimensional models as documents. Previous research has studied 

three-dimensional models for, among other things, bridges in the form of a thesis 

written by Götborg and Olsson (2016). The weight of this case study lies in the 

consultant’s work with house models and the interest from entrepreneurs. Questions 

answered are a great deal about the interest of entrepreneurs, the willingness and 

motivation for consultants to work with models and how a balance can be imagined 

between drawings and models. Semi-structured interviews have been a large part of 

the work to achieve a result of the case study. Qualitative methods have been chosen 

to produce conclusions where a content analysis of the interviews summarized much 

of the result. Several respondents see a problem in the use of models where it could 

be hard to populate the model with all information that is needed. Respondents from 

production think it should be as now; drawings as the main document and models as 

a complement that can be used on its own risk. The design engineers think that it would 

be great to spend more time on a detailed model to avoid more work on drawings. 

The interviewed VDC strategist believes that a standard can be created based on the 

Slussen project. Such a standard can, for example, contain which parts of a project are 

suitable for modeling. Based on a created standard, each individual company can adapt 

the standard for their own use and what’s most suitable for them. It’s a bit optimistic 

to think that a model alone should be able to completely present a project. Some parts 

are not suitable for modeling and some parts are difficult to obtain in a reasonable 

manner. Many persons think that, for example, the cover layer is one thing that’s not 

suitable for modeling, it takes too long and is very easy to present on a drawing or in 

text. One conclusion from this study is that models of today need some sort of 

complement. It can be ordinary, traditionally drawings or so-called model views that 

the Slussen project uses. However, it does not matter how good models there are if 

people do not realize the benefits and opportunities for their use. In the future, more 

people need to realize that models can be something positive and something everyone 

can benefit from. 

Key words: BIM, digital deliveries, 3D-model, Smart industry, Digitalization.  
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TERMINOLOGI 

BIM  Byggnadsinformationsmodellering/-modeller. 

2D Tvådimensionell. Exempelvis kommer tvådimensionella 

ritningar tas upp mycket under denna studie, det är alltså 

ritningar i 2D, pappersformat. 

3D Tredimensionell. Exempelvis kommer tredimensionella 

program där modeller ritas upp vara en stor del av denna 

studie. Det betyder att modellen har tre dimensioner. 

IFC .ifc är ett filformat som ofta används inom byggbranschen för 

att leverera modeller i. Ett neutral format som ska fungera 

oavsett programvara. 

VDC Virtuell Design and Construction, svensk översättning: 

Virtuell(t) Projektering och Byggande 

Modell Tredimensionella BIM-modeller som baseras på smarta 

objekt. I denna rapport kommer orden modell, BIM-modell 

och 3D-modell att användas där alla dessa ord syftar på BIM-

modeller. 

BIM-modeller Tredimensionella modeller som är uppbyggda av smarta 

objekt. 
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1 INLEDNING 

Det första kapitlet beskriver bakgrunden till varför det finns problem inom digitala 

leveranser idag. Därefter beskrivs syftet med arbetet samt en sammanfattning av vilka 

frågeformuleringar som arbetet innefattar. Slutligen förklaras avgränsningar som gjorts 

för att uppnå en lämplig storlek på arbetet. 

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMFORMULERING 

Dagens samhälle rör sig mer och mer mot en digitaliserad värld där föremål ständigt 

är uppkopplade. Sociala medier tar upp en stor del av vår vardag och tekniktrenden 

som råder har aldrig förr varit så stor som nu. Tänk själv på hur mycket av din vardag 

som är uppkopplad; mobilen, datorn, Tv:n, kassasystemens lagersaldo, spårning av 

posten och mycket mer. Just denna utveckling, att fler och fler saker kopplas upp, kallas 

för Sakernas internet. Den digitala utvecklingen har minst sagt stormat in på många 

olika marknader. 

Under människans livstid på jorden har tre industriella revolutioner genomgåtts; 

ångmaskinen, elektriciteten och IT-revolutionen. Ångmaskinen tog fart i slutet av 1700-

talet i England för att spridas till övriga världen under 1800-talet. Den andra industriella 

revolutionen, elektriciteten, har begränsats till ett antal år mellan 1871 och 1914. 

Därefter kom IT-revolutionen under slutet av 1940-talet. Nu har världen kommit så 

pass långt att vi befinner oss i den fjärde industriella revolutionen där Sakernas internet 

står högt i fokus och ska bidra till Smart industri (Berg & Björk, 2018). Genom Sakernas 

internet ska industrin kunna ta klivet in i en ny revolution där industrier ska bli 

uppkopplade.  

Den svenska byggsektorn har delvis tagit ett steg i rätt riktning mot en smart industri 

där tredimensionell modellering blir mer och mer aktuellt. Däremot används modeller 

mest för att kunna skapa ritningar på ett enklare sätt. Istället för att projektörer enbart 

behöver modellera i 3D ritas ofta även ritningar i 2D som skickas till beställare och 

entreprenörer. För att byggsektorn ska följa med i den digitala utvecklingen behöver 

byggproduktionen tillsammans med beställare och konsulter kliva fram och ta sitt 

ansvar. 
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En konstruktör kan idag kan lägga ner massor av tid på att måttsätta en ritning som 

senare levereras till entreprenörer. Efter en tid kan hantverkare känna att vissa mått 

saknas, då ringer de till konstruktören och frågar om dessa mått eller om de kan få 

tillgång till modellen. Då kan konstruktören svara att entreprenören kan få tillgång till 

modellen men att den används på egen risk. Vore det inte bättre om modellen 

levererades som en gällande handling så att entreprenörerna själva kan ta ut den 

information de behöver? Varför ska konstruktören göra en modell som blir till ritningar 

om entreprenörerna ändå vill ha modellen? Det här examensarbetet kommer att 

fokusera på att undersöka möjligheten för digitala leveranser i form av modeller för att 

öka effektiviteten och kvaliteten hos konsulter och entreprenörer. 

Hittills har Mårtensson och Nilsson (2009) undersökt möjligheter och hinder med 

digitala leveranser samt att Götborg och Olsson (2016) studerat BIM som 

informationsbärare. Både Jongeling (2008) och Belle (2017) skriver om att det behövs 

flera studier som pekar åt samma håll för att kunna dra generella slutsatser. Den här 

studien kommer till stor del fokusera på konsultens roll i arbetet mot digitala 

leveranser. En till aspekt som kommer tas upp är entreprenörers behov och intresse av 

att använda modeller som bygghandlingar.  

Ett pågående projekt som till stor del använder modeller är Slussen, Stockholms stad. 

Det håller på att byggas om från en trafiklösning till en mötesplats. I nuläget vilar hela 

Slussen på pålar som går ned till det befintliga lerlagret, därför sjunker hela 

konstruktionen. Det behöver byggas om och det har pågått sedan 2016 (Stribeck, BIM 

Projektering Slussen - Äntligen bygghandelsleveranser utan ritningar, 2015). 

Slussenprojektet tas upp i denna studie på grund av dess stora arbete med digitala 

leveranser och beskrivs mer utförligt under 4.3.1 Slussen. 

1.2 SYFTE 

Syftet med det här examensarbetet är att få en inblick i konsulters och entreprenörers 

behov och utmaningar till att arbeta med tredimensionella modeller. Arbetet kommer 

fokusera på behovet, intresset och arbetsrutiner i samband med användning av 

modeller. 
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1.3 FORSKNINGSFRÅGOR 

Syftet med studien delas in i ett fåtal frågor som kommer att besvaras i slutet av 

rapporten, under 7.1 Svar på forskningsfrågor. Frågorna har formulerats enligt följande: 

• Vilka behov och utmaningar finns det från konstruktörens perspektiv att skapa 

och använda modeller som handlingar och hur kan det påverka arbetsrutiner? 

• Vilka behov och utmaningar finns det från entreprenörens perspektiv att 

använda modeller som handlingar och hur kan det påverka arbetsrutiner? 

• Vad kan vara en lämplig balans mellan modeller och ritningar?  

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Arbetet avgränsas till att undersöka användandet av tredimensionella modeller med 

fokus på både projektering och produktion för ett utvalt projekt i Sverige. Projektet 

kommer att förklaras mer under avsnitt 3.2 Testprojekt.  

Intervjuer som utförs i arbetet begränsas till fallföretagets ena avdelning, Allmän 

konstruktion, samt ett entreprenörföretag i Västerås. Avdelningen Allmän konstruktion 

väljs för att författaren jobbar där och har därför god kontakt med kollegor och hur vi 

arbetar. En annan anledning till att Allmän konstruktion ligger i fokus är för att den 

andra avdelningen, Prefabricering, jobbar på ett annat sätt med sina tredimensionella 

modeller i ett annat program. Entreprenadföretaget väljs för dess återkommande 

samarbeten med konsultföretaget och för att företaget ligger i samma stad som 

fallföretaget.  
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2 METOD 

Metodavsnittet förklarar hur arbetet är utfört. Först förklaras och motiveras metodvalet 

för att sedan övergå i arbetsgångens olika delar. Litteratur-, fall-, intervju- och 

analysstudie förklaras och motiveras. Även ett avsnitt om modellframtagande förklaras. 

Därefter kommer det sista avsnittet i kapitel 2 som tar upp trovärdigheten kring arbetet 

och kritiserar val av metod. 

2.1 METODVAL 

Vid insamling av data finns huvudsakligen två olika metoder; kvalitativ och kvantitativ 

metod. Vid användning av kvantitativa metoder söks ofta ett resultat som kan skrivas i 

siffror där insamlingsdata är mätbart. Däremot ger användningen av kvalitativa 

metoder inte mätbara data. Halvorsen (1992) menar att vid kvalitativa metoder kan 

forskaren undersöka hur en person ser mer djupgående på ett specifikt ämne. Det här 

examensarbetet har därför grundats i kvalitativa metoder på grund av att författaren 

inte söker kvantitativa data utan söker efter kvalitet som kan stärka slutsatser. Arbetet 

har ett flertal moment där litteraturstudier, intervjuer och analyser har varit grunden till 

hela processen. Nedan förklaras mer ingående på hur dessa fyra delar har bidragit till 

att uppfylla syftet med studien. Till sist förklaras också modellframtagandet. 

2.1.1 Litteraturstudie 

Examensarbetet grundas till stor del på litteraturstudier som har utförts för att öka 

kunskapen inom modelleveranser för både mig och läsarna. Studien baseras på gamla 

projekt och lärdomar från dessa där digitala leveranser och BIM har varit viktiga sökord. 

Studien baseras även på redan utförda projekt med modeller och utvecklingen i 

Sverige. 

När information har tagits fram har Google Scholar tillsammans med Diva-portalen 

varit viktiga sökmotorer där BIM och digitala leveranser har varit betydelsefulla sökord. 

Andra sökord som använts har varit bland annat BIM-modeller, digitalisering, 

byggproduktion, entreprenörer och samma eller liknande ord på engelska. Redan 

utförda examensarbeten, gamla rapporter och vetenskapliga artiklar har stått för 

mycket av datainsamlingen från webben.  
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Mycket av datainsamlingen har även skett via böcker som lånats på biblioteket vid 

Luleå tekniska universitet. Där har information kring olika metoder tagits fram för att 

understryka valet av metod från böcker så som Kritisk samhällsvetenskaplig metod 

(Alvesson & Deetz, 2000), Vetenskaplig metod (Ejvegård, 2003), Den kvalitativa 

forskningsintervjun (Kvale, 1997) och Intervjumetodik (Lantz, 2013). Böckerna lånades 

för att uppnå bättre resultat på arbetet. 

2.1.2 Fallstudie 

En fallstudie går ut på att studera en liten del i ett större sammanhang för att låta den 

utvalda delen representera verkligheten. Den största fördelen med en fallstudie är att 

hela processen inte behöver undersökas, det räcker med den utvalda delen i fråga. Det 

svåra är att ett ensamt fall aldrig kan representera verkligheten fullt ut. Därför bör 

slutsatser dras med försiktighet och formuleras mer som antydningar än som 

slutsatser. För att slutsatserna ska grundas ordentligt behövs ett visst antal fallstudier 

peka åt samma håll för att stärka varandra. Det finns många fördelar med en fallstudie 

där forskaren bland annat kan skjuta upp problemformuleringen till ett senare stadium 

i arbetet. Under fallstudiens gång blir problemformuleringarna mer och mer exakta för 

att förstå eller förklara något. Därefter kan hypoteser formuleras. (Ejvegård, 2003).  

2.1.3 Intervjustudie  

Alvesson och Deetz (2000) skriver att den vanligaste metoden inom kvalitativ metodik 

är intervjuer. Upplägget på intervjuerna kan variera från helt strukturerade till helt 

ostrukturerade. En strukturerad intervju följer förberedda frågor till punkt och pricka 

medan den icke strukturerade intervjun inte följer några frågor alls. Den ostrukturerade 

intervjun är uppbyggd av en diskussion istället för frågor där information kan 

uppkomma mer spontant än när en direkt fråga ställs (Kvale, 1997).  

Arbetet har till stor del byggts upp av intervjuer med en öppen karaktär. Intervjuernas 

öppna karaktär kan förklaras som att de är semistrukturerade eftersom författaren har 

ställt en del förbestämda frågor tillsammans med icke förbestämda följdfrågor för att 

bjuda in till en diskussion. Respondenten har då fått chansen att diskutera och berätta 

sin åsikt fritt utan att bli avbruten med nästa fråga. Nivån på hur mycket ny information 

som kan utvinnas ur intervjuer baseras på de medverkandes kunskap inom ämnet samt 

engagemang (Holme & Solvang, 1997).  
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Intervjuerna är olika uppdelade. För kollegorna på fallföretaget har det varit ett 

intervjutillfälle medan platschefen och projektledaren fått två tillfällen. Vid första 

intervjutillfället diskuterades hur en modell ser ut i dagsläget samt vad som behöver 

förbättras, ändras eller läggas till för att den ska fungera som en gällande handling. Vid 

andra tillfället med platschefen diskuterades hur en modell fungerar och vad man kan 

få ut av den. Vid den sista intervjun, med en VDC-strateg, var syftet att gå igenom delar 

på ett pågående projekt. Genom kvalitativa metoder skapas möjlighet att tolka och dra 

slutsatser om ny kunskap samt att stora, komplexa sammanhang kan skalas ner på en 

rimlig och förståelig nivå (Lantz, 2013). För att få ut användbar information från 

intervjuerna användes därför kvalitativa metoder med öppna frågor som gav utrymme 

för diskussion. Öppna frågor gör det möjligt att bidra med ny kunskap genom 

kvalitativa analyser (Lantz, 2013). Frågornas formulering togs fram under arbetets gång 

för att få med det viktigaste och mest väsentliga. 

Som ett inslag i de semistrukturerade intervjuerna var även deltagande 

aktionsforskning en bidragande faktor. Aktionsforskning innebär att utveckla eller 

förändra något genom en praktisk situation. Den deltagande delen går ut på att 

forskaren själv är med och påverkar situationen och empirin. I det här fallet syftar det 

till att intervjua personer man känner i form av kollegor. (Lewin, 1946). 

2.1.4 Analysstudie 

För analys av datainsamlingen användes även här kvalitativa metoder. Lantz (2013) 

förklarar att kvalitativa analyser skapar en möjlighet för att förstå nya fenomen. Hon 

säger att det är möjligt att, med hjälp av kvalitativa analyser, kunna bygga upp modeller 

som kartlägger ny information ur ett nytt perspektiv. 

Resultat har analyserats och handlar om hur olika variabler, så som respondenternas 

åsikter, hänger samman och påverkar varandra. Svensson och Starrin (1996) förklarar 

att för att upptäcka ny information, egenskaper eller händelser är ett kvalitativt 

arbetssätt lämpligt.  

Resultaten från intervjuerna har sammanställts i en så kallad innehållsanalys. 

Författaren letade efter mönster från de olika respondenternas svar. Gemensamma 

nämnare i svaren undersöktes och resulterade i ett antal olika kategorier. Intervjusvaren 

sorterades in i kategorierna och sammanställdes i en tabell.  
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Tidigare studier sammanfattades till den mån som kändes relevant i litteraturstudien 

för att kunna användas till diskussion. I litteraturstudien sammanfattades också den 

digitala utvecklingen idag och hur Sverige satsar på den. Informationen som samlats 

in har senare använts till analys och diskussion.   

2.1.5 Modellframtagande och nyttjande 

Modellens uppbyggnad baserades på respondenternas svar och den tekniska 

kunskapen hos fallföretaget. Under intervjutillfällena fick respondenterna svara på vad 

de tycker är viktigast att få med i en modell. Modellen utvecklades med en detaljnivå 

som kändes passande för projektets ramar och mål. Projektet i fråga var inte så 

komplext och beskrivs mer under 3.2 Testprojekt. Modellen byggdes upp med hjälp av 

Revit Structure och exporterades till en IFC-fil. Modellen fick genomgå en mer 

noggrann granskningskontroll för att se så att alla element var rätt modellerade.  

Granskningskontrollen utfördes med hög noggrannhet på objekten i modellen, först 

av mig och sedan av min uppdragsledare. Det som kontrollerades extra mycket var 

objektens geometrier, vilken höjd de låg på i förhållande till världen samt om IFC-filen 

stämde överens med modellen i Revit. Huvudsyftet med modellen var att få visa den 

för platschefen för projektet och för en projektledare på samma företag. Det gjordes 

under ett andra intervjutillfälle med platschefen. Projektledaren fick alla frågor och fick 

se modellen under samma tillfälle. 

2.2 METODKRITIK OCH TROVÄRDIGHET 

Metodkritik och trovärdighet är absolut ett viktigt kapitel i det här examensarbetet. 

Huruvida arbetet är utfört på rätt sätt eller inte och hur bra metoderna är för vad som 

ska utföras är en viktig del att diskutera. Under diskussionsavsnittet går det att läsa om 

kritik mot metoderna. I detta kapitel är det skrivet om validitet och reliabilitet som har 

förklarats i förhållande till arbetets storlek och innehåll. Kvale (1997) skriver att validitet 

och reliabilitet är två viktiga begrepp för att kunna avgöra ett arbetes kvalitet. 

2.2.1 Validitet 

Validitet har som funktion att diskutera om arbetet mäter det som verkligen ska mätas, 

om det är irrelevant data som inte har med sammanhanget att göra eller om allt är 

solklart (Ejvegård, 2003). Alltså har validitet som uppgift att avgöra om tidigare 
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forskning stämmer överens med vad som diskuteras och analyseras. Saker som dessa 

är viktiga för att säkerställa läsaren om vad som gäller för det här arbetet. 

Det här examensarbetet har en del rutiner som går ut på att göra undersökningen mer 

trovärdig och korrekt. Exempelvis har intervjuer transkriberats för att sedan skickas 

tillbaka till respondenter för att säkerställa att svaren blivit rätt. Holme och Solvang 

(1997) skriver att forskaren måste vara medveten om hur respondenterna fungerar för 

att kunna förstå och tolka svaren på bästa sätt. Transkriberingen är en kontroll för att 

säkerställa att författaren uppfattat rätt svar. Däremot finns det fortfarande risk för 

feltolkning. Holme och Solvang (1997) skriver också att intervjuer som sker ansikte mot 

ansikte är att föredra för att bättre uppfatta ansiktsuttryck och kroppsspråk. 

Teorin valts ut för att diskussionen ska ha något att grundas på. Diskussionen 

baserades på teorikapitlet och jämförde mina resultat med vad andra har skrivit och 

forskat om tidigare.  

Antalet intervjuer har styrts av mig där information och tidsåtgång varit stora 

avgörande faktorer. Ett mönster i svaren sågs redan efter två intervjuer på fallföretaget 

för denna studie. Utöver fallföretaget har en platschef och en projektledare från ett 

entreprenörföretag deltagit i studien. Till sist har även en person från Slussenprojektet 

fått bidra med kunskap. 

För att hitta ett mönster i intervjuerna kändes någon typ av tematisk analys lämplig, 

det har därför varit en grund i arbetet att ha med en innehållsanalys. Om det var rätt 

eller fel val av analys kommer tas upp mer under 6.1.2 Innehållsanalys. 

2.2.2 Reliabilitet 

Reliabilitet står för hur pålitlig en mätning är (Ejvegård, 2003). En mätning som ger 

samma svar för många är en mätning med hög reliabilitet. Trovärdigheten i det här 

arbetet är något som skulle kunna diskuteras länge och mycket. Det är svårt att veta 

hur trovärdigt det är om ingen annan utfört samma typ av studie.  

I arbetet har diskussioner kring trovärdighet utgått från vad andra kommit fram till i 

liknande studier. Om det är rätt eller inte kan bara spekuleras kring, vilket i det här fallet 

är arbetets reliabilitet och som tas upp mer under 6 Diskussion. 
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I det här läget har arbetet utgått från teori om olika metoder där slutsatser om vad som 

är mest lämpligt gjorts. Dessutom har jämförelser med liknande arbeten utförts för att 

stärka valen av metod.  

Under 6 Diskussion diskuteras det mer om hur pålitlig den här studien är och vad som 

kan ha påverkat resultatet, hur pass bra metoderna varit för studiens ändamål och om 

något borde ha gjorts annorlunda. 
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3 BESKRIVNING AV FALLFÖRETAG 

I följande kapitel beskrivs fallföretaget och varför det är ett lämpligt företag för denna 

studie. Även programvaran som används beskrivs kortfattat. Till sist beskrivs det 

aktuella projektet med några få ord. 

Fallföretaget är ett bolag som ser möjligheter genom att tänka nytt, fritt och 

tillsammans. Det är uppdelat i omkring 35 bolag utspridda i Sverige med inriktning på 

specialkompetens, enkelhet och småskalighet. Fallföretaget jobbar med 

samhällsbyggnad och består av självständiga, partnerägda konsultbolag. Alla olika 

bolag består av maximalt 30 anställda för att uppfylla delaktighet och korta 

beslutsvägar. Det drivs av att se, skapa och förverkliga möjligheter. Monica Granberg, 

VD för Structor AB, berättar i en film på deras hemsida att de är möjligheternas bolag 

samt att det är en bra kombination mellan det lilla och det stora företaget (Structor, Vi 

är Structor, 2018). Per Fladvad, ordförande, säger från samma film att namnet Structor 

är latin och betyder ungefär den som sätter samman, den som bygger eller den som 

ger struktur.  

Fallföretaget i Västerås är ett av Structorgruppens byggbolag som består av två 

avdelningar; Prefabricering och Allmän konstruktion. Västeråskontoret strävar efter att 

alltid ligga i framkant genom att följa med utvecklingen som sker inom branschen 

(Structor, Structor Västerås AB, 2018). Det är därför ett utmärkt tillfälle att utöva just 

detta examensarbete hos ett företag som Structor. Västeråskontoret vill öka kunskapen 

inom BIM-användning i produktion och är därför delaktiga i detta examensarbete.  

3.1 DAGENS TEKNIK OCH MJUKVARA 

BIM står för både Byggnadsinformationsmodellering och Byggnadsinformations-

modeller. BIM är digitala modeller som används inom samhällsbyggande. Det kan 

handla om hus, vägar, broar, VA-ledningar, tunnlar, anläggningar och annat som 

kopplas till samhällsbyggnad. I BIM skapas en modell som är objektbaserad. Varje 

objekt är specifikt och representerar det den ska föreställa, alltså ett väggobjekt är en 

vägg, ett fönster modelleras som ett fönster etcetera. Objekten kan förses med 

geometrier och andra smarta egenskaper vilket gör att BIM är användarvänligt i dagens 

byggprojektering.  
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Enligt BIM Alliance Sweden (u.d.) finns många nyttor med BIM-användning, bland 

annat blir det effektivare processer, lägre kostnader genom kortare tid, högre kvalitet i 

processer och produkter samt bättre och mer ändamålsenliga produkter. De har delat 

upp BIM i ett par begrepp; transparens och VDC. Med transparens menar BIM Alliance 

Sweden (u.d.) att de eftersträvar transparenta arbetssätt som möjliggör att alla 

intressenter kan ta del av projektmetodik och resultat. Branschgemensamma format 

eller klassifikationer så som vilken IT-lösning som är vald ska vara synlig för alla. 

Branschgemensamma IT-strategiska frågor ska inte uteslutas för några aktörer, alla ska 

kunna ta del av vad alla deltagande aktörers valt. VDC står för Virtuell Design and 

Construction på engelska och virtuell projektering och byggande på svenska. Det 

omfattar andra typer av modeller, så som tidsplanering, beräkningar och ekonomi-

styrning. (BIM Alliance Sweden, u.d.). 

3.1.1 Revit 

Revit är ett BIM-baserat mjukvaruprogram framtaget av Autodesk som även tagit fram 

bland annat AutoCAD. En av de största fördelarna med att Revit är uppbyggt med 

tredimensionell modellering i form av BIM är att alla vyer, ritningar, detaljer och 

sektioner med mera är kopplade till en och samma modell.  

Revit finns anpassat för olika discipliner, exempelvis finns Revit Architecture för 

arkitekter, Revit Structure för konstruktörer samt Revit MEP för el- och VVS-ingenjörer. 

Alla dessa Revitprogram är kompatibla med varandra där en modell från Revit MEP kan 

laddas in i Revit Structure för kontroll av bland annat kollisioner. Det är viktigt för 

konstruktören att exempelvis veta var VVS-rör ska gå för hållbarheten i byggnaden. 

3.1.2 Revitgruppen 

På Västeråskontoret finns idag en grupp av anställda som har bildat en så kallad 

Revitgrupp. Den gruppen är dels till för att hålla koll på aktuella uppdateringar samt 

dels för att spana in nya funktioner som i framtiden kan användas av alla. Det har 

kommit till fallföretagets kännedom att det är viktigt att alla som arbetar tillsammans 

har samma version av Revit. Därför är en viktig del av Revitgruppens arbetssysslor att 

se till så att alla som sitter i Revit uppdaterar sina program samtidigt så att ingen data 

går förlorad.  
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Gruppen består främst av ett gäng kreativa och nyfikna unga anställda som gärna ser 

att programmet utvecklas och att kontoret drar full nytta av det. Fallföretaget har 

nyligen bytt mjukvaruleverantör, till NTI, och i samband med det startades Revit-

gruppen. En NTI-anställd kommer till kontoret en gång varannan vecka för att ge stöd 

i hur NTI Tools fungerar och hjälper till med frågetecken kring Revit (NTI, u.d.).  

Det här är ett steg från fallföretagets sida in i en mer digitaliserad arbetsplats där 3D-

leveranser kan komma att bli mer aktuella. Gruppen är på väg framåt för att utveckla 

en ny startfil för nystartade projekt där det här examensarbetet kan hjälpa till som en 

grund. Vad som ska finnas med i startfilen baseras på vad som behöver finnas med i 

ett projekt där alla delar ska ha en logisk förklaring.  

Revitgruppen träffas med jämna mellanrum för att diskutera nya idéer, identifiera 

problem och uppdatera andra anställda om vad som händer. Gruppen kan under 

möten med hela avdelningen, som sker varannan vecka, presentera viktiga händelser 

och nyheter. Det är en grupp som förmodligen kommer att finnas med framöver och 

som kommer bestå av olika konstellationer av anställda.  

3.2 TESTPROJEKT 

Testprojektet är ett projekt där fallföretaget och entreprenörföretaget jobbar 

tillsammans. Det är ett projekt på fyra hus med tillhörande parkeringsgarage. 

Byggnaderna ser likadana ut och fallföretaget har räknat på och dimensionerat dessa. 

Därefter har författaren modellerat pålar, betongplattor, stålpelare, takstolar i trä samt 

betonginnerväggar.  

I det här examensarbetet har modellen till testprojektet arbetats med och gåtts igenom 

med platschefen för projektet samt med en projektledare på entreprenörföretaget. De 

har fått kunskap i hur en modell kan fungera och vad de kan använda den till för 

framtida bruk. Figur 1 visar ett urklipp på ett av husen i projektet. 
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Figur 1 Urklipp från modell  
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4 LITTERATURSTUDIE 

Tidigare forskning och arbeten som ligger till grund för analyser och diskussion 

presenteras i det här avsnittet följt av ett avsnitt som beskriver utförda projekt med 

modeller. Till sist kommer ett kort avsnitt om motiveringen till detta examensarbete. 

4.1 SYNEN PÅ STANDARDISERAT ARBETSSÄTT FÖR DIGITALA LEVERANSER 

Än idag finns ett stort behov av tvådimensionella ritningar. Många projekt i dagens 

byggindustri jobbar med ritningar, det finns inte alltid modeller att kunna komplettera 

med. Genom att använda en tredimensionell modell kan den beskäras från olika håll 

för att skapa vyer som är upp till 80 % färdiga. Den sista delen ritas för hand i vyn och 

bildar då en ritning. Eftersom alla ritningar produceras från en och samma modell 

minskar riken för fel gentemot 2D-CAD, vilket i sin tur ger ett mer korrekt resultat. 

(Jongeling, 2008). 

Jongeling (2008) identifierade hur mycket tid som går åt för en specifik insats när det 

gäller både 2D-CAD och BIM i sin slutrapport BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt. 

Han gjorde en graf utifrån detta som presenteras i Figur 2. Den visar tydligt hur 

arbetsbelastningen är störst i början vid BIM-projektering medan arbetsbelastningen 

är störst inför en leverans av handlingar i 2D, så som traditionella ritningar. 

 
Figur 2 Skillnaden i arbetsbelastning för projektering med BIM-verktyg jämfört med 2D-CAD-verktyg. (Jongeling, 

2008). 
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I samma slutrapport, skriven av Jongeling (2008), presenteras data över hur mycket 

bättre BIM-projektering är i jämförelse med 2D-CAD. Bland annat skriver han om att 

byggnadsinformationsmodeller upplevs som mer inspirerande och attraktiva samtidigt 

som de är beräknade till att vara 20 % mer effektiva än tvådimensionell projektering. 

Han har utfört intervjuer och räkneexempel för att komma fram till resultat och 

rekommenderar ännu fler att kolla på samma typer av problem för att stärka trovärdig-

heten i hans slutsatser. 

Hooper (2015) skriver i sin studie om BIM-användningen i Sverige att det finns mycket 

skepticism mot standardiserade BIM-planeringsprotokoll. Däremot finns det ett stöd 

för nationella BIM-riktlinjer med en bakomliggande statlig vision. Hooper (2012) skriver 

också om att enskilda företag har tagit fram egna BIM-manualer och ställer sig nu 

frågan ’Vad ligger i dessa manualer som kan standardiseras till förmån för den bredare 

industrin?’. Hooper (2015) skriver även om att det finns svårigheter i att översätt 

standarder från teori till praktik och att det behövs fler testprojekt på detta.   

Jacobsson och Linderoth (2012) har gjort en studie om digitala leveranser där 

respondenterna förstått att det är positivt med digitala leveranser för konkurrens-

kraftens skull samtidigt som de inte vill öka användningen av det på arbetsplatserna. 

Respondenterna tycker att arbetssättet är bra precis som det är utan förändringar. 

4.2 HINDER OCH MÖJLIGHETER MED DIGITALA LEVERANSER I BYGGPRODUKTION  

Många hinder och möjligheter har identifierats för att byggproduktion ska följa med 

in i digitaliseringen. Mårtensson och Nilsson (2009) har identifierat nyttan för en 

implementering av BIM på byggarbetsplatsen och ett antal hinder för utvecklingen av 

en mer digitaliserad byggproduktion. De skriver att vid användningen av 

tredimensionella modeller skapas möjligheter för effektivisering. Det skapas även ett 

exaktare underlag jämfört med traditionell projektering. En viktig aspekt för att det ska 

fungera är att specificera vad modellen ska innehålla, hur informationen ska vara 

strukturerad och i vilket format. Ett annat hinder de skriver om är att offentliga 

beställare måste ta sin ställning och leda utvecklingen framåt genom att använda sig 

av tredimensionella BIM-modeller istället för traditionella tvådimensionella ritningar. 
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Enligt Jongeling (2008) kan fel i projekteringen upptäckas fortare och kostnader kan bli 

lägre vid användning av modeller, så som att krockar identifieras. Eastman, Teicholz, 

Sacks och Liston (2008) skriver också att BIM-användningen möjliggör för upptäckten 

av kollisioner vilket i sin tur leder till färre fel i slutändan. Mårtensson och Nilsson (2009) 

skriver i en intervju från deras examensarbete att det vore väldigt bra att slippa leverera 

traditionella tvådimensionella ritningar och istället kunna leverera modeller.  

Götborg och Olsson (2016) skriver om fördelar, så 

som att stora tids- och kostnadsbesparingar, kan 

göras genom ökad kvalitetssäkring. Dock bör 

efterfrågan på modeller inom hela byggsektorn 

öka samtidigt som kravställningar måste 

tillkomma från beställare för att trycka 

utvecklingen framåt. Deras nackdelar är 

identifierade där en av de största är att det finns 

kunskapsbrister hos beställare, konsulter och 

entreprenörer. De skriver också om att 

utvecklingen kanske inte är möjlig förrän en 

generationsväxling genomförts. De tror inte på 

vilja och kunskapen hos de som varit inom 

branschen en längre tid och är vana vid 2D-

ritningar. 

Fan, Skibniewski och Hung (2014) skriver, som ett resultat av forskning, att BIM-

teknologier kan ge mer effektiv kommunikation inom projekt. De menar också på att 

BIM kan bidra till förbättrade och mer innovativa lösningar eftersom branschen får 

jobba med ett bättre designverktyg. Deras studie baseras på ett antal pilotprojekt som 

resulterade i sju olika punkter.  Det första hindret som Fan et al. (2014) identifierade 

var att konstruktörerna i pilotprojekten inte gav tillräckligt noggranna BIM-modeller till 

entreprenörerna. Det hängde också ihop med att många entreprenadföretag inte hade 

tillförlitliga uppgifter i deras rapportering. Ett annat hinder var att entreprenörer 

uppfattade BIM-modeller som mer användbara för IT-tekniker som enkelt kan 

samordna i en BIM-modell vilket annars en erfaren projektledare kan göra på ett 

byggföretag. I vanliga fall brukar underleverantörer direkt kunna samordna 

konstruktionsritningar utan att behöva en modell.  

Figur 3 Digitala leveranser i byggproduktion. 

(Castany Ramirez, 2018). 
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Fan et al. (2014) kom fram till att beställare måste övertygas om en högre BIM-

användning. Många entreprenörer kommer att använda BIM-modeller oavsett om 

projektet kräver det eller inte. Däremot vill de flesta inte vill investera stora resurser om 

beställaren inte är villig att betala för det. Sammanfattningsvis visar studien på att 

beställaren ligger efter i utvecklingen mot digitala leveranser medan entreprenörer inte 

vill lägga resurser på att själva dra i implementeringen av den själva (Fan et al., 2014). 

I samma studie undersökte Fan et al. (2014) arkitekters och konstruktörers modeller för 

att komma fram till att dessa inte är anpassade för en direkt användning på bygget. 

Modellerna innehåller inte detaljer som entreprenörerna vill åt utan det levereras som 

tvådimensionella ritningar på sidan av BIM-modellen.  

Belle (2017) skriver om fyra problem som handlar om hur vi ska ta oss till ett mer 

naturligt användande av BIM-modeller. Det första problemet är att företag inte har 

tillräckligt med kunskap om hur BIM kan implementeras i deras utvecklingsplan. 

Problem två syftar kring att det i dagsläget inte finns tillräckligt med studier som visar 

på nyttan att använda BIM, det kan vara för små och komplexa projekt. Det tredje 

problemet är att det är ovanligt att en beställare kräver att BIM ska användas. Det sista 

problemet är att företag offrar resurser, mest i form av tid och pengar, för att använda 

BIM och kan inte vara säkra på att det direkt kommer att löna sig.  

Haaland (2012) skriver om att BIM-metodiken möjliggör nya metoder för datautbyte 

mellan olika discipliner. Det anpassas också efter mängden ny information som 

behöver redovisas. Han skriver att det är ett verktyg som kan hantera byggnaders 

komplexitet. Han har även studerat tre olika typer av projekt som använder BIM som 

informationsbärare där nyttan av det varit varierande. BIM-anpassade kontrakt har 

saknats och förmågan att använda BIM som verktyg har varit varierande. Han menar 

på att det är viktigt att undersöka alla aktörers BIM-kunskaper innan ett projekt startas. 

I vissa fall kan den förväntade BIM-användningen behöva minskas på grund av 

oförmågan att använda sig av BIM-verktyget. En slutsats han skrivit om är att 

avtalsformer och kontrakt borde implementeras med filosofin bakom integrerad 

projektleverans (IPD). 

IPD är ett sätt att arbeta som drar nytta av alla olika deltagares talanger. Det kan handla 

om människor, system, affärsstrukturer och praxis. Det handlar i slutändan om att öka 

kvaliteten, värdet, maximera effektiviteten och minska avfall. (Trafikverket, 2017). 
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Haaland (2017) kom fram till några aspekter som är viktiga att ha med i projekt som 

använder BIM. Han skriver att användandet av BIM ska vara ett krav i projektets avtal 

och att alla inblandade aktörer är med på det och jobbar mot projektets mål och syfte. 

Kompetenser och erfarenheter bör definieras i början av projektet för att enklare kunna 

arbeta mot målen. Alla aktörer bör alltså bidra med sin egen expertis. Han skriver en 

slutsats om att nyckelspelare arbetar tillsammans från början med definierade och 

gemensamma mål. 

Precis som Haaland (2017), skriver också Eastman, Teicholz, Sacks och Liston (2008) om 

att tidigt inkludera alla parter i sina mål och visioner för BIM-användandet. Eastman et 

al. (2008) skriver om att det traditionella sättet att arbeta inte tillåter entreprenörer 

påverka projekteringsfasen. Därför är det viktigt att släppa in entreprenörer från start 

för att få deras betydelsefulla insikter. Det mest effektiva sättet att arbeta är att ha ett 

samarbete med underleverantörer och tillverkare under projekteringsfasen (Eastman, 

et al., 2008). Mårtensson och Nilsson (2009) skriver att det inte finns några krav på 

digitala leveranser ute på byggarbetsplatsen och att det i nuläget är beställaren som 

behöver ställa ett krav på digitala leveranser för att det ska behöva tas med i 

slutleveransen.  

Jacobsson och Linderoth (2012) skriver om att byggbranschen urskiljer sig från andra 

branscher när det gäller utvecklingsprocesser och förändringar. En anledningen är att 

branschen är projektbaserad vilket innebär att företag sammarbetar i små grupper 

istället för att hela branschen hjälps åt. En annan anledning, enligt Jocobsson och 

Linderoth (2012), är att det finns en kraftobalans. Det vill säga att företag inte kan styra 

över hela processen, utan alla företag som är med i samma projekt bör vara överens 

om hur arbetet ska utföras. Om ett ensamt företag är med från start till slut så kan det 

besluta om alla delar och får ut mer kunskap och erfarenhet från varje enskilt projekt. 

Resultatet av en projektbaserad bransch med en kraftobalans blir att ansvaret hamnar 

på hela byggsektorn att driva en nationell utveckling och förändringar framåt 

(Jacobsson & Linderoth, 2012). 
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4.3 PROJEKT UTAN PAPPERSRITNINGAR 

Idag finns ett antal projekt som haft som mål att utföras utan pappersritningar eller för 

att utföras så effektivt som möjligt. Här nedan kommer ett par av dessa förklaras 

kortfattat.  

4.3.1 Slussen 

Ett pågående projekt som arbetar med att minska ritningsantalet är Slussen i 

Stockholm. Slussenprojektet började byggas 2016 och förväntas vara färdigt år 2022.  

Innan det började byggas om sjönk hela bygget för att de befintliga pålarna endast 

går ned i lerlagret. Andra problem med Slussen är vittrande betong och rostande 

armering. Det som håller på att göras och som kommer att fortsätta de närmsta åren 

är att hela trafikleden ska göras om till en mötesplats. Pålarna ska bytas ut och gå ned 

till berg på cirka 70 meters djup. Nya gångstråk och öppna ytor för social samverkan 

kommer tillkomma samt att vägbanan kommer att förnyas och förbättras. (Stribeck, 

Slussen, 2018) 

Slussen arbetar efter att vara så ritningsfritt det bara går. Projektet är dock inte helt fritt 

från ritningar. Hela processen består av ett antal informationsbärare med ett par 

moment som är väldigt lika ritningar. Trots likheten till pappersritningar är planen att 

allt ska levereras digitalt. Exempelvis finns en informationsbärare som kallas modellvyer 

som är ett komplement till de stora informations- och utsättningsmodellerna. 

Modellvyn innehar information som är svårt att få med i en modell, till exempel hur 

täckskiktet ska vikas på olika ställen. En till informationsbärare som är lik traditionella 

ritningar är typritningar. Typritningar består av ett bibliotek med typlösningar för ett 

projekt och som är en återkommande lösning för flera delar av projektet.  (Stribeck, 

Slussen, 2018). 

4.3.2 Röforsbron 

Röforsbron byggdes för första gången 1919 och har sedan dess blivit kulturellt 

bevarandevärd. Den började dock bli dålig och var i behov av att byggas om. Då fick 

Trafikverket ett uppdrag om att bygga en replika och behålla många av de 

kulturhistoriska värdena och för att den skulle hålla i cirka 100 år framöver. 

(Trafikverket, 2013).  
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Götborg och Olsson (2016) undersökte Röforsbron, som är utförd utan ritningar, i deras 

examensarbete för ett par år sedan. Bron består till största delen av betong och 

armering vilket underlättade användningen av modeller. Ju mer avancerade 

byggelement desto svårare blir det att få fram ett bra resultat i en modell. Enligt 

Götborg och Olsson (2016) är det genast mycket mer komplext att bygga ett hus med 

hjälp av modeller då det är betydligt fler byggnadsdelar än en bro och det har mer 

invecklade detaljlösningar. I projektet kunde hantverkare själva ta ut mått och snitt 

direkt från modellen. De kunde även få mer information om alla olika element genom 

att markera den byggdel de vill få ut information om. Element kunde släckas vid behov, 

exempelvis om personen i fråga enbart ville se armeringen så kunde alla andra element 

släckas.  

För att underlätta de olika byggelementens status färgkodades projektet. Detta gjordes 

för att, på ett smidigt sätt, visuellt kunna visa hur projektet låg till i förhållande till 

tidplanen. Några exempel på koder var grått för befintliga objekt, rött för förseningar, 

gult för kommande och grönt för klara objekt. Hela projektet modellerades också upp 

med all armering som behövdes. Istället för att behöva skriva armeringsspecifikation 

för hand kunde denna tas ut ur modellen med rätt littera, diameter, mått, stålkvalitet, 

bockningsradie och mer på alla armeringsjärn. (Götborg & Olsson, 2016). 

På byggarbetsplatsen användes mest programvaran Tekla BIMsight. Eftersom det är 

ett nytt arbetssätt att jobba med modeller istället för pappersritningar behövde nya 

arbetsrutiner upprättas. Även ny teknik till bygget behövde införskaffas. BIM-

samordnare fick ta fram modellvyer som hantverkarna fick börja jobba med i sina 

läsplattor. Mått och en visuell överblick kunde projektledaren, arbetsledare och 

produktionschefen få fram från modellen. Tekla Structures användes av BIM-

samordnare och utsättare för att få fram lämpliga vyer till hantverkarna. För att få ett 

bra flöde i arbetet hade BIM-samordnaren morgonmöten med hantverkarna för att 

kunna diskutera vilka vyer som behövdes till nästkommande vecka. Under mötet kunde 

hantverkarna lägga fram önskemål på vilka vyer, mått och snitt som behövdes. Dessa 

vyer kunde senare levereras som PDF:er direkt till hantverkarnas läsplattor. (Götborg & 

Olsson, 2016). 



 

21 

 

 
Figur 5 Byggarbetsplats. (Castany Ramirez, 2018). 

4.4 MOTIVERING TILL EXJOBBET 

Det finns några faktorer som pekar på varför det här examensarbetet behövs. Götborg 

och Olsson (2016) har undersökt projekt med en bro, inte med en mer detaljrik 

byggnad. Det här exjobbet undersöker ett projekt med fyra byggnader och ett 

parkeringsgarage.  

Jongeling (2008) skriver i sin rapport att fler undersökningar kring BIM-projektering 

behöver utföras för att stärka det han har kommit fram till. En ensam fallstudie kan inte 

bevisa så mycket, det krävs flera studier på samma ämne som pekar åt samma håll för 

att slutsatser ska kunna generaliseras. Även Belle (2017) skriver om att det inte finns 

tillräckligt med studier som pekar på nyttan med BIM inom byggsektorn. 

Digitaliseringen i Sverige är i full gång, byggproduktionen har dock lite svårt att hänga 

med. Varför kan man undra? Det är en liten del som kommer att undersökas i detta 

arbete samt intresset för modeller i produktion. 

Att konstruktörer i dagsläget bestämmer hur ritningarna ska se ut och vad som ska 

finnas med på dessa är ett problem. Det är hantverkarna som ska utföra arbete som 

borde stå för den delen. Därför är det väldigt intressant att låta dem bestämma, precis 

som i Röforsprojektet. I nuläget händer det ofta att hantverkare ringer och frågar efter 
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modellen. Det skulle kunna vara ett steg i rätt riktning att skicka ut en komplett modell 

som entreprenörerna i sin tur får ta ut behövlig information. 

Konsultfirmors inverkan har inte undersökts på samma sätt som en beställares ansvar. 

Mårtensson och Nilson (2009) har skrivit om beställarens roll i bland annat 

upphandlingsvillkor, de menar att beställaren har mycket att säga till om och borde 

utnyttja sin makt mer. Belle (2017) skriver om att beställare sällan har med digitala 

leveranser i sin kravspecifikation inför projekt. 

Det är nu svårt att veta hur implementeringen påverkar den enskilde konsulten och om 

en modell kan ersätta alla typer av ritningar. Dessa ämnen kan vara svåra att veta svaret 

på utan att testa vad som egentligen fungerar. Då hinder, möjligheter och nyttor redan 

identifierats och undersökts för modeller på byggarbetsplatsen är nästa steg att testa 

om det fungerar. Varför det är viktigt för byggsektorn att digitaliseras mer är delvis på 

grund av att hållas konkurrenskraftigt samtidigt som Sverige vill vara ledande genom 

att ha ett teknik- och kunskaps-försprång. 

Dagens konsulter inom samhällsbyggnad lägger mycket av sin tid på att göra modeller 

som sen kan göras om till ritningar. Om processen istället utesluter steget med två-

dimensionella ritningar och enbart använder tredimensionella modeller skulle hela för-

loppet kunna effektiviseras. Men hur tar vi oss dit? Fler och fler studier utförs för att 

undersöka just detta fenomen och den här studien är en av dem. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

Kapitel 5 avser att presentera resultat och analys från fallstudien, intervjuer och 

modellering. Resultaten här kommer kopplas samman med tidigare forskning. Under 

intervjukapitlen redovisas urklipp från intervjuerna som analyseras genom gemensamt 

innehåll. 

5.1 FALLSTUDIE 

Idag använder avdelningen Allmän konstruktion, på fallföretaget, Revit Structure. Enligt 

mig och fallföretaget används programvaran på grund av många anledningar. Det 

används bland annat för att det går att jobba flera i samma projekt, för att 

komponenter kan anpassas efter specifika krav och för att det är ett program som 

lämpar sig för detaljer. Ungefär hälften av Västeråskontorets anställa sitter och jobbar 

i Revit dagligen.  

En vanlig arbetsgång genom ett projekt i Revit ser oftast ut på ett specifikt sätt. Först 

skapas en ny fil där en grundkonstruktion modelleras in. Därefter skapas alla vyer, 

sektioner och detaljer för de ritningar som behöver göras. När en vy är skapad placeras 

den in i en ritram som är specifik för varje projekt. På ritningen läggs den information 

som behövs in. Det kan vara alltifrån dimensioner och höjder till beskrivningar och 

förklaringar av objekt. När ritningar är färdiga granskas dessa innan utskick till 

beställare och/eller entreprenörer. 

Programvaran Revit Structure används alltså idag genom att skapa en modell som 

sedan används till att skapa ritningar. Här nedan följer ett stycke som förklarar mer 

ingående hur vi på fallföretaget använder Revit. 

När en modell är skapad kan vyer, sektioner och detaljer enkelt bildas. Vid skapandet 

av en sektion avgör skaparen vad som är viktigt att ta med. Sektionens djup bestäms 

vid placering av den och begränsar hur mycket av modellen som ska synas. Vad som 

ingår i sektionen kommer automatiskt att synas då den öppnas.  Mycket av ritnings-

skapandet sker automatiskt då en modell redan är uppbyggd. Utvecklingen har tagit 

oss från 2D till 3D och i vissa fall till och med till 4D och 5D. Den fjärde och femte 
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dimensionen står oftast för tidkoppling och ekonomiska parametrar. Fallföretaget 

använder sig än så länge av 2D och 3D. 

5.2 INTERVJUSTUDIE – EN ANALYS AV EMPIRIN FRÅN INTERVJUSTUDIEN 

Respondenterna i denna studie presenteras kort här i början av avsnittet och kommer 

enbart benämnas med titel i resterande del av rapporten. 

Konstruktör 1 har cirka tre års erfarenhet inom yrket och har studerat till civilingenjör i 

fem år. 

Konstruktör 2 har cirka två års erfarenhet inom yrket, har studerat högskoleingenjör 

och har tidigare jobbat på två andra konstruktionsfirmor. 

Platschefen har ett års erfarenhet som platschef men har tidigare jobbat som 

arbetsledare i cirka fem års tid och som maskinuthyrare under studietiden. Platschefen 

är i grunden en högskoleingenjör. 

Projektledaren har cirka fyra års erfarenhet som projektledare men har tidigare jobbat 

som möbelsnickare, murare, plattsättare, snickare, hantverkare, byggnadsarbetare och 

arbetsledare och har därför mycket kunskap inom yrket. 

Syftet med intervjuerna var att få en inblick i vad andra tycker om att implementera 

mer tredimensionella modeller i byggbranschen. Många olika delar av problem, 

möjligheter och svårigheter togs upp under de första tre intervjutillfällena. Hur en 

standardmodell ska vara uppbyggd och hur olika vanor påverkar den digitala 

utvecklingen var två stora diskussionspunkter. Även inställningen till att jobba mer med 

modeller tog upp en stor del av intervjuerna. 

5.2.1 Standardisering av arbetsrutiner 

De båda konstruktörerna som intervjuades pratade om att deras arbetssätt skulle 

underlättas av standarder, eller riktlinjer, att följa för digitala leveranser. Då inte bara 

på deras kontor utan generellt inom byggbranschen. Konstruktörerna pratade om att 

en BIM-modell bör innehålla mycket detaljer för att fungera samtidigt som modellen 

ska vara enkelt att använda och följa. 
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Platschefen pratade om att det krävs teknisk kapacitet och kunskap inom IT för att få 

det att fungera vilket det företaget köper in som en extern tjänst. Fan et al. (2014) 

identifierade ett hinder om att BIM-modeller är mer användbara för IT-tekniker vilket 

entreprenadföretaget i denna studie löst genom att köpa in den tjänsten vid behov. 

Platschefen menade på att deras företag ligger i framkant med en digital utveckling 

där de köper in IT-kunskap för att kunna använda sig av BIM-modeller. Det var precis 

som Fan et al. (2014) skrev i deras rapport, att entreprenörer kommer använda sig av 

BIM-modeller oavsett om beställaren kräver det eller inte. Däremot är det inte säkert 

att IT-tjänsten har alla program som krävs för att kunna använda en BIM-modell fullt 

ut. Platschefen var skeptisk mot hur mycket detaljer som går att få in i en IFC-fil och 

menade på att det mest är block i en sådan. Däremot tycker platschefen att det skulle 

fungera smidigt om det alltid finns tillgång till BIM-modeller och om man vet hur den 

ska användas. Platschefen var också skeptisk till att modellerna skulle få följa med ut 

på byggarbetsplatsen, där menade han på att arbetet sker i 2D.  

Den intervjuade projektledaren pratade om att en BIM-modell används mest i början 

av ett projekt eller inför en ny byggnadsdel där handlingar kan tas fram utifrån 

modellen. Under arbetets gång trodde projektledaren att det kan vara bra för snickarna 

att kunna kolla i modellen. Däremot visste han inte hur mycket nytta det finns av en 

modell ute på plats.  

För att kunna modellera smidigt tycker konstruktörerna att det ska finnas en färdig mall 

för en modell där det finns ett brett utbud av tredimensionella objekt att ladda. De 

båda var överens om att det kanske är viktigare att en standard över hur modellen ska 

vara uppbyggd finns tillgänglig på kontoret mer än att det finns en branschgemensam 

standard. Det viktiga i frågan är att det finns en standard, oavsett om den är skapad av 

en kollega eller om den är skapad av branschen i stort. 

5.2.2 Inställning till digitala leveranser 

Konstruktörerna och platschefen var alla tre inne på att den äldre generationen 

bromsar utvecklingen av digitala leveranser. Konstruktör 1 pratade om att äldre 

kollegor tycker att det är lättare att kunna se saker i 2D än i 3D medan konstruktören 

själv tycker tvärtom. Konstruktör 2 var inne på samma spår, att det inom en viss tid 

troligtvis kommer gå över mer till tredimensionella leveranser när den äldre 

generationen gått i pension.  
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”Alltså jag tror det här är lite av en generationsfråga för att vissa äldre 

kollegor har ju pratat om att de tycker att det är lättare att se saker i 2D, 

på papper, och jag är tvärsom, jag måste snurra i en modell för att förstå 

vad folk menar. Så jag tror att det är lite ett generationsskifte där 

någonstans. Så att de nyare kommer absolut föredra att ha en modell att 

snurra i än att titta på massa ritningar.” – Konstruktör 1 

Att det kan handla en del om generationsskifte som konstruktör 1 pratade om kan 

absolut vara en anledning till att utvecklingen inte är längre fram. Många som arbetar 

vill kanske ha det på ett specifikt sätt som just de är vana vid och som konstruktör 2 

nämnde. Götborg och Olsson (2016) skrev också i sin rapport om att BIM förmodligen 

inte kommer ta fart förrän ett generationsskifte skett.   

Konstruktör 1 var positiv till att kunna jobba mer med BIM-modeller då arbetsdagen 

skulle bli roligare och mer effektiv. Konstruktör 2 tycker att det är roligare och enklare 

att förstå genom att jobba i 3D jämfört med 2D. Konstruktör 2 sammanfattade 

inställningen till att det säkert skulle bli roligare att jobba mer med 3D men att det 

skulle ta oss ett tag att komma till en felfri modellering. 

Platschefen pratade om att det är bra att ha en modell att kunna rotera i då det är en 

mer komplex byggnad som kan vara svår att tolka på en traditionell ritning. 

Projektledaren var positiv till att kunna få jobba mer med BIM och tycker det skulle bli 

intressant. 

Generellt verkar det finnas ett intresse för att arbeta mer med modellering. Dels för att 

det är roligare men också för att det möjligtvis kan bli mer effektivt. Det bekräftar även 

Mårtensson och Nilsson (2009) som skriver om att det skulle vara skönt att enbart 

kunna leverera modeller. 

5.2.3 Arbetsrutiner och vanor med ritningar jämfört med digitala leveranser 

Under intervjuerna med konstruktörerna diskuterades programmet i stort och hur det 

påverkar vardagen som konsult där en standard över hur modelleringen ska ske bör 

vara en prioritering framöver. Konstruktör 2 pratade om att det kan vara lättare att få 

in rutiner på att hitta krockar mellan objekt om det arbetas med modeller jämfört med 

ritningar. 
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”Det finns ju mycket som vi kan utveckla inom programmet. Men jag tror 

att det är mycket som vi alla kan bli bättre på i programmet. Det känns 

som att alla sitter och gör lite på sitt sätt.” – Konstruktör 2 

Konstruktörerna pratade om att kollegorna är insnöade på sina egna arbetssätt för att 

det är enkelt och för att det alltid har varit så. De berättade att smarta lösningar ofta 

stannar hos några personer istället för att alla på kontoret kan lyssna och ta efter. Det 

är ingen hemlighet att sättet som många modellerar idag inte är det mest effektiva. I 

dagens läge finns alltså ingen färdig struktur för arbetsgången av modeller. Mycket av 

konsulternas arbete utförs med vanor, vad som brukar göras. 

”Vissa grejer gör man ju alltid bara på ett sätt men det är inte för att det 

står skrivet någonstans i en standard utan det är för att ’så här gör vi’.” – 

Konstruktör 1 

Haaland (2017) menade på samma sak i sin rapport, att det inte alltid är det mest 

effektiva sätt vi arbetar på. Det behövs kravspecifikationer samt att kunskaper och 

erfarenheter identifieras i början av projekt för att kunna dra nytta av allas vetande. 

Platschefen tror att det är olika smidigt att använda BIM-modeller i olika projekt, och 

från dag till dag, beroende på vilka som är på plats. Det baseras mycket på att yngre 

kollegor kan ha lättare att lära sig att kolla i en modell medan äldre kollegor känner sig 

trygga med hederliga ritningar. 

5.2.4 Tekniska svårigheter med digitala leveranser och nya arbetsrutiner 

Konstruktör 2 såg en del svårigheter med digitala leveranser i form ab BIM-modeller. 

Dels för att det kan vara svårt att få till den detaljnivå som krävs för ett projekt, dels för 

att det finns mycket i programmet som företaget inte har koll på och dels för att det 

känns svårt att kunna dela in olika delar av projektet i olika statusar (bygghandling, 

systemhandling etcetera). Konstruktör 2 tycker att den största utmaningen med att inte 

jobba med ritningar är att det inte går att fuskrita saker i en modell som det går att 

göra i 2D. 

Platschefen såg svårigheter i programmen, att det inte får vara för avancerat. 

Platschefen tyckte också att det kan vara dålig uppdatering från konstruktören på 

senaste versionen av modellen i en del projekt. Precis som Fan et al. (2014) tror 

platschefen och projektledaren att BIM-modellerna inte kommer kunna innehålla den 
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detaljrikedom som krävs för att kunna använda enbart det som handling. Däremot ser 

projektledaren samgranskning som en stor fördel och tycker att det verkar oerhört 

intressant och tror på användningen på bygget. Tidigare studier som Joneling (2008) 

samt Eastman, Teicholz, Sacks och Liston (2008) pekar på vinsten med att identifiera 

krockar i tidiga skeden. Över lag var projektledarens helhet om modeller positiv. 

5.2.5 Praktiska svårigheter med digitala leveranser och nya arbetsrutiner 

Platschefen pratade om att det finns svårigheter med att ta ut en dator på 

byggarbetsplatsen, det trodde han skulle fungera bättre inne i arbetsbodarna och att 

pappersritningar är det som lämpar sig bäst på bygget. Platschefen såg även 

utmaningar med att det är några personer som granskar modeller inne i arbetsboden 

och att det sen är andra personer som monterat ute på bygget. Kommunikationen 

däremellan fungerar inte alltid. Frågor som dyker upp på bygget är ofta kopplade till 

detaljlösningar, enligt platschefen, och det är inget som modellerna som de använder 

innehåller. Projektledaren var säker på att BIM-modeller inte kommer komma ut på 

bygget utan att byggbodarna kommer vara en samlingsplats för frågor som rör 

modellen. 

Det är spridda åsikter om en modell kommer att fungera och vara användbar. Har 

byggnaden flera svåra och oklara delar kan en modell absolut vara till nytta. Sen 

uppkommer frågan om modellen faktisk skulle användas. Platschefen säger själv att 

det kan vara svårt att få andra att vilja jobba med modeller. 

Projektledaren som intervjuades var mer saklig men såg absolut en vinning med att 

använda modeller. Projektledaren pratade delvis om vinningen med en modell men 

även om problematiken. Även att modeller inte skulle fungera ute på bygget togs upp 

under intervjun med projektledaren. Projektledaren var inne på lite samma sak som 

Jacobsson och Linderoth (2012), att många tycker att arbetssättet är bra precis som det 

är. 

5.3 MODELLUPPBYGGNAD 

Hur modellen är uppbyggd har baserats på vad det är fallföretaget ska leverera till 

bygget. Fallföretaget ansvarar för bjälklagen i husen, för pelare, pålar och takstolar. 

Fallföretaget ansvarar inte för exempelvis ytterväggar med fönster som kräver en högre 

detaljnivå. I det här testprojektet ansvarar fallföretaget enbart för element som 
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egentligen kan redovisas som block. Det mest detaljrika vår modell innehåller är plåtar 

för pelare och pålar. Därför har detaljnivån på modellen baserats på vad 

respondenterna tycker är viktigt och på författarens egna erfarenheter.  

Detaljnivån diskuterades en del under intervjuerna och utdrag från intervjuerna finns 

redovisade här nedan. Frågan som besvarats var vad respondenterna anser är viktigast 

att få med i modellen. 

”Detaljer … man ju kunna se hur ska det här egentligen ser ut.” – 

Konstruktör 1 

”Jag tror att det är mest i stommen man behöver ha det för innerväggar 

och sådant där, det löser man på plats, hur det blir och så.” – Platschef 

Från konstruktörer behöver en stommodell inte uppnå en särskilt hög detaljnivå om 

det handlar om platsgjuten betong, då finns inga skruvar och dylikt att redovisa. Det 

som dock skiljer den här modellen mot en vanlig är att den här utförts i syfte att 

genomföra ett test. Därför har en högre noggrannhet beaktats vid modellering och 

bättre egenkontroller har utförts där exempelvis alla pelare genomgåtts för att 

kontrollera längden. 

5.4 INTERVJUSTUDIE - SLUSSEN 

Efter en intervju med en VDC-strateg, även kallat BIM-strateg, på projektet Slussen i 

Stockholm klarnade en del frågetecken. VDC-strategen fick många frågor kring hur 

Slussenprojektet har gått till, vad som har fungerat bra, vad som varit utmanande och 

mycket annat.  

5.4.1 Nytt arbetssätt med digitala leveranser och nya arbetsrutiner 

Till en början pratades det lite om arbetssättet och deras resonemang kring att jobba 

mer med modeller.  

”Om man säger så här, resonemanget från vår sida är att vi aldrig har haft 

någon nollvision utan vi vill att det ska vara effektivt för entreprenören, 

det är det vi vill uppnå. Eller en bra slutprodukt egentligen och vägen dit 

är via bra handlingar så att entreprenören kan hantera det.” – VDC-

strateg 
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Slussen har, som nämnts tidigare under 4.3.1 Slussen, ett antal informationsbärare där 

en del av denna intervju gick ut på att få lite bättre koll på hur dessa hänger ihop och 

vad de används till. Stribeck (2018) presenterar ett antal informationsbärare som 

använts inom Slussenprojektet. Hur leveranser av modeller går till är lika styrt som med 

ritningar, däremot har Stockholms stad, som är beställare till Slussen, gått runt den 

juridiska frågan med Bygghandlingar 90 genom att kalla deras PDF:er för modellvyer 

och typritningar. 

”Det man tidigare såg på en ritning ser man idag, dels i utsättnings-

modeller. Det är vanliga CAD-filer, alltså DWG-filer.” – VDC-strateg 

”Och sen så är det mycket informationsmodeller … pusselbitar brukar vi 

använda som ett begrepp, så att man får lägga ihop dem.” – VDC-strateg 

VDC-strategen fick berätta om att det nya arbetssättet egentligen mest är ett nytt 

redovisningssätt. Det handlar inte om att vara ritningsfria, utan det handlar om ett nytt 

redovisningssätt som ska underlätta för samtliga parter.  

”… istället för ritningar så är det DWG-filer och MVC-filer. Så det är 

extremt uppstyrt skulle jag säga med handlingsförteckningar och allting. 

Det finns liksom inga levande filer i molnet som de jobbar på utan det är 

versionssatta, datumstämplade handlingar.” – VDC-strateg 

”Det är bara ett nytt redovisningssätt, det är fortfarande samma 

kontraktsformer, det är samma lagar …det har att göra med, i grund och 

botten, kostnad. Och att man vill kunna spåra ansvar, kostnader och 

kvalitetssystem.” – VDC-strateg 

Vad som är värt att modellera och vad som är värt att lägga i modellvyerna är en svår 

fråga. Det diskuterades lite kring detta också och hur man ska tänka i den frågan. 

”Det är en jättebra fråga … just det här med att kunna mäta effekterna, 

det är himla svårt i de här unika stora projekten som Slussen ändå är. Har 

man hundra bostäder så skulle man ändå kunna se trender på olika 

sorters… Vi har ett projekt, det är svårt i sig, och utmanande.” – VDC-

strateg 
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”Sen kan det vara vissa saker som inte är värda att rita helt enkelt, som 

täckskikt eller plastmattor som tar hur lång tid som helst att rita … det 

lämpar sig inte i modeller utan i 2D.” – VDC-strateg 

”Men det är ju liksom storleken på entreprenaderna som styr, om du 

tänker ’här tror vi att vi kan vinna någonting, det är värt det, här kommer 

vi vara inne i lite större entreprenader med mer muskler så att man 

faktiskt kan dra nytta av det’.” – VDC-strateg 

5.4.2 Praktiska svårigheter med digitala leveranser och nya arbetsrutiner 

En stor fördel med att jobba på det sättet som Slussenprojektet gör är att det blir ett 

nära samarbete med projektörer och entreprenörer. Det är precis det som Eastman, 

Teicholz, Sacks och Liston (2008) samt Haaland (2012) vill. 

”Så där har vi haft dialog med deras utsättare. Målsättningen är att de 

ska behöva göra så lite som möjligt. Vi vill att man i princip ska kunna ta 

modellen och stoppa in i deras utsättningsverktyg.” – VDC-strateg 

” Det tycker jag är vår största framgångsfaktor med Slussen att vi pratar 

med varandra och hjälps åt. Inget är perfekt men det finns en förståelse 

för varandra och vi jobbar tillsammans. Det är skitbra.” – VDC-strateg 

Även återkoppling är en stor del av Slussenprojektets samarbetsdel som har funnits 

med i flera år. Redan från projekteringsstarten fick entreprenörer och projektörer 

uttrycka sina egna åsikter. 

”Vi sitter regelbundet med dem, hela tiden faktiskt, och utvärderar, vad 

kan vi göra bättre.” – VDC-strateg 

Slussenprojektet har skapat sin egen lösning med egna vägar genom en god 

kommunikation. Precis som Fan et al. (2014) skriver om att BIM kan bidra till förbättrade 

och mer innovativa lösningar så har Slussenprojektet gjort det. 

Det kan låta som att projektet har rullat på utan utmaningar och problem. Så är inte 

fallet. Det har uppstått en hel del utmaningar där det är viktigt att ha en stark grund 

och ett bra samarbete.  

”Det finns fortfarande de som tycker att ’vi vill hellre ha ritningar’. Vi har 

hela tiden försökt trycka på möjligheterna och att det hade varit, i 
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praktiken, omöjligt att hålla tidplanen om vi hade gjort ritningar på allting 

… Sen så har vi haft en ledning som tror på det här, det har varit det 

viktigaste, tror jag.” – VDC-strateg 

Utöver tekniska svårigheter har även praktiska svårigheter poppat upp. Även 

inställningen till att jobba mer med modeller har funnits som en utmaning i projektet. 

”Jag var på ett seminarium för ett par år sedan, då var det exakt det som 

hade kommit upp då, som ett citat att man aldrig kommer använda 

paddor ute i produktion … så var det en platschef som står i betongen i 

sina stövlar med betong upp till låren och en padda i handen.” – VDC-

strateg 

Tankegången i ledningsgruppen för projektet och speciellt för VDC-strategen har legat 

på effektivitet och bästa lösningen. 

”I vissa andra projekt har man tagit fram väldigt detaljerade krav, så 

jobbar inte vi. Vi sa mer att ’det här vill vi göra, hur gör vi det här 

tillsammans på bästa sätt?’. Och i efterhand har vi fått väldigt bra 

feedback för det … Så ständig utveckling men mycket är tillsammans med 

projektören.” – VDC-strateg 

”Det tycker jag är bland de roligare bitarna med dessa stora projekt när 

man jobbar med digitalisering. Att först i början så kan det vara lite 

jobbigt, sen när de börjar tänka in sin verksamhet, när de förstår, när de 

kommer över den här tröskeln att ’aha, vänta nu. Menar du att jag kan 

göra så här?’, ’Ja, det kan du göra!’ och då ’Jaha, nej men åh. Varför sa du 

inte det från början?’. Det är väldigt roligt att få vara med om de 

ögonblicken!” – VDC-strateg 

Det goda arbetssättet som Slussenprojektet har haft har spridit sig till andra och varit 

en förebild i form av arbetssätt för fler än bara människor som är delaktiga i Slussen. 

”Det är ju roligt och det har spridit sig, det här upplägget som vi har med 

just utsättningsmodeller och så vidare. Det har man tagit till sig på andra 

håll också.” – VDC-strateg 
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Fördelar och utmaningar var en del av intervjun där VDC-strategen fick berätta sin åsikt 

om vad som är det bästa och vad som är det mest utmanande med Slussen.  

”Jag skulle säga att det är, att det blir fokus på rätt frågor … det är 

rimligare att projektörerna lägger ner tid på bra, tekniska lösningar.” – 

VDC-strateg 

”Det är väldigt mycket värt att man har en modell som de ritar i så plockar 

man ut saker … mängder. Att kvaliteten blir mycket, mycket bättre än vad 

den var på gamla ritningstiden.” – VDC-strateg 

”Det blir ju färre handlingar, det är ju bra. Men det var inte därför vi gick 

den här vägen utan det var för kvalitet och fokus på rätt fråga.” – VDC-

strateg 

Utmaningarna som kom upp handlade mer om att det i dagens läge inte finns någon 

standard för vad som bör redovisas på ritning och vad som enklast visas visuellt i en 

modell. 

”Det finns ingen ’best practice’ eller standard för det här så vi har fått gå 

mycket i bräschen och plöja liksom ’hur gör vi?’.” – VDC-strateg 

”Något vi också har lärt oss är att det behövs vissa 2D-snitt och vissa 

detaljer… Det är något som jag ser fram emot att vi ska kunna dela med 

oss av till branschen men det hade varit grymt skönt att ha i början av 

det här projektet.” – VDC-strateg 

Slutligen delade VDC-strategen med sig av lite egna erfarenheter från andra byggen 

där det funnits ett par intressanta händelser som är värda att nämna. 

”Jag var BIM-ansvarig på nya Karolinska, stora sjukhuset … Det som 

hände där, det var ju roligt. På bygget hade de som ambition att ställa ut 

BIM-stationer, men det tog aldrig riktigt fart. De var ganska klumpiga på 

den tiden och så. Men, när de första apparna kom till paddorna så tog 

folk med sig sina privata paddor faktiskt, till en byggarbetsplats. Och det 

tycker jag säger någonting, att man vågar ta med sig sin privata…” – VDC-

strateg 
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”…där pratade vi också om det här med olika BIM-nivåer … kallade dem 

BIM-0, BIM-1 och BIM-2. När vi väl gjorde det så märkte man att 

projektledarna, det blev enkelt att prata om det. Man kunde ’aha, kör du 

BIM-2 på den här entreprenaden eller kör du BIM-0?’. Så det var mitt 

stora bidrag där med att förenkla och göra det möjligt att prata om det. 

Det är ganska komplexa ämnen att prata om liksom.” – VDC-strateg 

5.5 SAMMANFATTNING 

Sammanfattningsvis finns många fördelar med att kombinera modeller med ritningar 

eller andra handlingar som liknar ritningar. För att digitaliseringen ska kunna, på bästa 

sätt, ta mer fart och möjligtvis bli en standard på den svenska byggmarknaden finns en 

del steg som kan vara bra att följa. För det första, ta vara på andras arbeten. 

Referensutbyte kan vara något av det viktigaste vi har. Att dela med sig av egna 

erfarenheter till branschen leder den framåt. För det andra, fokusera på 

effektiviseringen av projektet. Lägg inte energi på att försöka vara bäst på att använda 

modeller. Lägg energin där den behövs, exempelvis genom att försöka få flera att 

öppna upp sig för förändring, förnyelse och förbättring. 

På ett konsultföretag kan det finnas en eller flera som jobbar med denna typ av fråga, 

att hela tiden utvecklas och ta sig framåt. Att upprätta en standard eller ”best practice” 

är ett steg i processen. Gör en egen eller kolla på någon annans och anpassa den till 

eget bruk. I en standard kan det finnas grundtankar om vad som lämpar sig i 2D och 

3D, hur man på bästa sätt färgkodar objekt för att få en tydlig redovisning eller hur 

man bör modellgranska leveranser. 

Vid starten av ett projekt behövs en tydlig kravställning, detaljnivån behöver 

identifieras och det bör finnas ett standardiserat arbetssätt. Finns inte dessa 

förutsättningar så får företag testa sig fram. Både Haaland (2012) och Eastman, 

Teicholz, Sacks och Liston (2008) tänker på samma sätt, att det bör finnas en tydlig 

kravställning och en identifierad detaljnivå för att projektet ska gå smidigt.  
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6 DISKUSSION 

Frågeställningarna som finns skrivna i det inledande kapitlet kommer att diskuteras för 

att sammanfattas i nästkommande kapitel. Även resultat- och analysdelen kommer att 

diskuteras. 

6.1 METODDISKUSSION 

6.1.1 Semistrukturerade intervjuer  

Till denna studie har en semistrukturerad intervjuform valts där intervjuerna kan 

upplevas mer som ett samtal än ett förhör. Både Lantz (2013) och Kvale (1997) skriver 

om fördelar med mer spontana intervjuer som formen semistrukturerade är. Det har 

varit en bra form av arbetssätt där författaren kunnat uttrycka egna tankar och fått vara 

delaktig i diskussionen. Om den formen av intervju är positiv eller negativ beror helt 

på vem som intervjuats. En fördel med semistrukturerade intervjuer är att 

respondenterna kan känna sig mer avslappnade genom att inte helt och hållet behövt 

vara i fokus. Vid semistrukturerade intervjuer blir det inte lika mycket som ett förhör 

utan mer som en inbjudan till diskussion. Det har varit positivt för studien och dess 

resultat. 

Tidigt sågs ett mönster i respondenternas svar efter att enbart ha intervjuat konstruktör 

1 och konstruktör 2, där ett beslut togs om att inte intervjua fler konstruktörer. Däremot 

går det inte att med säkerhet säga att det varit samma resultat om fler konstruktörer 

intervjuats. Respondenternas svar kan ha varit lika på grund av att båda 

konstruktörerna var unga med kort erfarenhet. Det är något som skulle kunna 

diskuteras. Något som kan vara nämnvärt är att nästan alla på fallföretaget är 

nyexaminerade och har en maximal erfarenhet inom yrket på cirka fem år. 

Som en kontrollåtgärd till respondenternas svar så har transkriberingen från 

intervjuerna skickats till respektive respondent för kontroll. Varje respondent har fått 

chansen att kolla igenom sina svar så att inga missförstånd uppstått. Det är en viktig 

del i arbetet, att alla medverkande i arbetet ska känna sig trygga med vad de sagt och 

inte känna någon slags oro. I denna studie nämns inga namn på respondenter eller 

företag då det inte är väsentligt för projektets resultat. Det kan ha bidragit till ökad 

trygghet för respondenterna och deras svar. 



 

36 

 

Att intervjua någon man känner har förmodligen både positiv och negativ påverkan på 

resultatet. Holme och Solvang (1997) skriver om att engagemanget hos 

respondenterna styr mycket hur resultatet blir. Där kan det vara troligt att författarens 

kollegor kunnat uttrycka sig mer spontant och engagerat eftersom de känner 

författaren i jämförelse mot vad platschefen, projektledare och VDC-strategen kunnat 

göra. Det kan nog i många fall underlätta stämningen, att respondenten inte blir lika 

nervös och att samtalet får ett bättre flöde. För att nämna något negativt med att känna 

den som intervjuas så skulle det kunna vara så att respondenten vill göra författaren 

nöjd. Att respondenten säger det den tror att författaren vill höra. I övrigt kan det vara 

mer fördelar än nackdelar i och med att båda parter blir mer bekväma. För denna studie 

har intervjuerna mellan författaren och kollegorna gått bra. Under de andra 

intervjuerna var det inte riktigt lika avslappnad miljö. Intervjuerna med kollegorna 

skedde i ett konferensrum på kontoret i lugn och ro. Intervjun med VDC-strategen 

skedde digitalt också ett konferensrum på kontoret, där var det avslappnad miljö och 

intervjun flöt på bra och skulle kunna pågått en längre stund. En negativ aspekt med 

den digitala intervjun var att det hade kunnat underlätta att se ansiktsuttryck och 

kroppsspråk i vissa situationer. Intervjutillfällena med platschefen och projektledaren 

skedde i en stökig miljö i arbetsboden på bygget för pilotprojektet. Där blev det många 

störningsmoment när hantverkare kom in med frågor.  Intervjuerna ute på bygget blev 

alltså avbrutna lite då och då under samtalet.  

Över lag har semistrukturerade intervjuer fungerat bra både med personer författaren 

känner och med personer författaren inte. Valet av metod lämpade sig bra för studiens 

ändamål där mer strukturerade intervjuer troligen inte hade gett bättre resultat. 

Däremot kan ett mer jämförbart resultat kunnat fås fram genom mer strukturerade 

intervjuer då exakt samma frågor ställts till samtliga respondenter. I efterhand hade det 

varit bra med fler respondenter för att få ett bättre resultat och kunna dra bättre och 

noggrannare slutsatser. Det kan vara så att just de utvalda personerna som intervjuats 

skulle ha väldigt utstickande svar i en större undersökning, det är något som studien 

inte kan veta eller ta reda på. Konstruktörernas svar kanske inte alls stämmer överens 

med vad en konstruktör generellt tycker om dessa ämnen. Studien hade kunnat få ett 

bättre resultat samt bättre analys om det funnits mer tid till fler intervjuer.  
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Ejvegård (2003) skriver om att slutsatser bör dras med försiktighet i de fall där det är 

ett fåtal respondenter vilket denna studie är ett bra exempel på. Därför kan inte denna 

studies slutsatser generaliseras för byggsektorn. I dessa typer av fall blir varje åsikt 

väldigt betydande och studien blir väldigt skör på grund av detta. Det som menas är 

att om en person av fem har en väldigt stark åsikt så består den åsikten till 20 procent 

av totala inverkan. Har man däremot en grupp på 100 personer så blir den enskildes 

påverkan betydligt mycket mindre. När man gör en studie med ett fåtal respondenter 

är det alltså av stor vikt att dra slutsatser med försiktighet. 

6.1.2 Innehållsanalys 

Intervjuerna har analyserats med avseende på gemensamt innehåll. Det har 

sammanfattats i D. Innehållsanalyser samt använts i resultat och analys. Utdrag med 

citat från alla intervjuer har varit strukturen för innehållsanalysen och fungerat som stöd 

för egna analyser. Innehållsanalysen var ett lämpligt sätt att sammanfatta vad som 

sades under intervjuerna och den har i sin tur legat som grund för hur 5 Resultat och 

Analys är uppbyggd. Till en början var det svårt att veta hur resultat och analys skulle 

presenteras, om det skulle vara separata rubriker eller om allt skulle blandas. Första 

tanke var att ha dem separata, sen ledde tankarna in på att blanda alla resultat under 

samma rubrik. Till slut fick det landa i att strukturera upp resultaten efter kategorier 

som vidareutvecklats från innehållsanalysen. Resultaten hade kunnat bli väldigt röriga 

om det inte funnits kategorier att följa. Genom dessa kategorier görs automatiskt en 

analys, därför fick resultat och analys vara i samma rubrik.  

Innehållsanalysen har varit en stor del av arbetet. Författaren fick tolka 

respondenternas svar och kunde själv kategorisera lite efter egna tankar. Det är klart 

att dessa tolkningar kanske inte är helt korrekta och att respondenterna hade velat 

lägga upp det på ett annat sätt. Innehållsanalysen bidrar mycket till studien och är ett 

tydligt sätt att få fram resultat. 

6.1.3 Modellframtagande 

Vad det gäller modellframtagandet hade vissa saker kunnat göras bättre, eller rättare 

sagt, gjort det i en annan ordning. Det hade kunnat underlätta arbetets uppbyggnad 

att fått intervjua VDC-strategen för Slussen innan modellen togs fram. Utifrån intervjun 
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om Slussenprojektet framkom många bra svar och tankar när det gäller att arbeta med 

modeller. 

När testprojektet lades på is för ett överklagat bygglov hamnade även mitt 

modellerande lite på is. På grund av det överklagade bygglovet omstrukturerades 

tidplanen där den planerade modelleringstiden lades på litteraturstudien och 

information från andra håll. För studiens ändamål hade det varit mycket bättre att få 

fram en färdig modell som kunnat genomgå ett testprojekt, istället blev det ett 

mellanting som inte ger samma tydliga resultat. Det som gick fel var nog att projektet 

stannade av och det inte längre fanns något behov i att göra handlingar. Det fanns inte 

längre en deadline. Tanken med testprojektet från studiens start var att följa processen 

i ett skarpt projekt där en modell hade fått representera en digital leverans. Mest troligt 

hade det inte enbart gått att leverera en modell utan något komplement i form av 

detaljer i form av exempelvis ritningar.  

Modellen blev på ett sätt enkel med geometrier och väsentliga objekt. Hade projektet 

inte blivit överklagat hade det krävt en hel del tid på att färdigställa en tillräckligt hög 

detaljnivå på modellen. Det är mycket tid som behövts för att göra ett grundligare 

arbete som inte är säkert att denna studie hade råd med. Det är något som går att ta 

med från denna studie in till framtida studier inom området, planera tiden noggrant 

och se till att det finns tillräckligt med tid för alla moment som beräknas finnas med i 

studien. En framtida studie skulle kunna fokusera enbart på en modelleverans där det 

ingår en grundlig litteraturstudie inför modellerandet. Denna studie innehöll lite för 

många steg för att ro hem allt i tid. Däremot finns det en stor möjlighet att utvinna 

jättebra resultat från att kunna testa detta i ett skarpt projekt. 

6.2 DIGITALISERING  

6.2.1 Digitala leveranser 

Som vi kan se i Jongelings figur om arbetsbelastningen för ett projekt med BIM jämfört 

med 2D-CAD, Figur 2, är det mer arbete i början vid jobb med BIM och mer arbete i 

slutet av processen vid jobb med 2D. Det kan tolkas som att vid arbete med en modell 

krävs mycket tid i början för att modellera upp byggnaden för att sedan automatiskt 

kunna plocka ut den information som behövs genom smarta objekt. Vid 2D är det jobb 
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under hela processen men mer i slutet precis innan alla ritningar ska levereras då man 

har full koll på vad beställaren vill ha.  

Personligen kan det vara skönt att inte ha samma höga stress över sig inför en leverans 

som man ofta har vid traditionella leveranser med ritningar. Att göra en modell som 

sedan skickas iväg med lite kompletterande information vore mycket bättre. Då får man 

modellera och dessutom rita detaljer vilket, enligt författaren, är något bland det 

roligaste.  

Om fallföretaget börjar leverera modeller kanske vi kan hamna i en mindre stressig nivå 

alternativt att kunna ta in fler jobb. Med samma mängd projekt kan, enligt Jongeling 

(2008), cirka 20 % sparas in i tid vilket kan läggas på mer noggrannhet eller lite spelrum 

för oförutsägbara händelser. Den tid man får över på att kunna skicka ut modeller kan 

läggas på mer granskning av arbetet för att säkerställa att saker är rätt och att arbetet 

utförts på ett korrekt sätt. 

Enligt författarens tolkningar, av intervjusvar från entreprenörföretaget, vill inte 

platschefen och projektledaren arbeta enbart med modeller. De vill ha det som ett 

komplement till dagens ritningar. De tror inte på möjligheten att klara sig utan 

ritningar. Som ute på bygget, där vill de ha ritningar i A1 som är laminerade och klara 

att ta ut. Där ska man kunna slänga runt med ritningar utan att vara rädd om att förstöra 

dessa. Däremot verkar konsulterna på fallföretaget vara väldigt intresserade av att 

kunna leverera en modell. Det innebär mindre arbete för oss och det blir roligare att 

modellera. Exakt hur det tekniska ska gå till har de svårt att se men fungerar det så 

tycker de att idén är väldigt bra och spännande. Slussenprojektet har löst digitala 

leveranser väldigt bra genom att ha modeller som informationsbärare med modellvyer 

och typritningar som komplement.  

En stor fördel med att göra som Röforsprojektet gjort, i och med deras morgonmöten, 

skapas inga onödiga ritningar. I ett traditionellt projekt med ritningar skapar 

konstruktören ett visst antal ritningar som denne tror ska behövas på bygget. Väl på 

bygget kanske hantverkarna inte alls är nöjda och skulle vilja ha andra vyer eller mått. 

Med dessa morgonmöten mellan BIM-samordnare och hantverkare skapas enbart de 

mest användbara vyerna. Men detta nya arbetssätt blir vyerna specificerade efter 

hantverkarnas behov istället för att de ska behöva anpassa sig efter konstruktörernas 
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leveranser, vilket är en stor vinning! Det är svårt att se nyttan i att lägga massa tid på 

något som kanske inte kommer att användas. 

Den här studien pekar mycket på att det idag fortfarande finns ett stort intresse av 

tvådimensionella ritningar. Som Jongeling (2008) skriver i sin rapport är en modell till 

80 % färdig, resterande 20 % behöver på något sätt läggas till. Vare sig det handlar om 

att göra ritningar, komplettera modeller med några typdetaljer eller om det räcker med 

ett textdokument måste det redovisas. Modellen kan tänkas ha högst prioriterat och 

finns inte den information som behövs där så ska man kunna gå till en 

modellspecifikation som berättar var all information finns. Lite som en ritnings-

förteckning fast nu en förteckning över all information och var man hittar den. Ungefär 

som det är i Slussen, där det finns olika informationsbärare. Det behöver inte vara exakt 

likadant i hela branschen och i alla projekt men någon slags standard kan tänkas 

komma fram så småningom.  

Något som kommit fram under det här examenarbetet är att man i starten av ett 

projekt underlättar genom att ha en tydlig kravställning, att man där kan identifiera 

vilken detaljnivå modellen bör ha och vad som då behöver redovisas i 2D. Utöver det 

kan man ha ett standardiserat arbetssätt där det finns några riktlinjer att gå efter. Precis 

som Mårtensson och Nilsson (2009) skriver om, att man behöver specificera vad 

modellen ska innehålla. Båda denna studie och Mårtensson och Nilssons (2009) pekar 

åt samma riktning vilket är positivt. Jongeling (2008) och Belle (2017) skriver att det 

behövs fler studier som pekar åt samma håll för att öka trovärdigheten för fallstudierna. 

En ensam studie kan inte generaliseras och anammas på hela system, det krävs ett 

flertal studier som alla pekar på samma resultat för att det ska kunna generaliseras. 

Därför är det extra bra att denna studie pekar åt samma håll som Mårtensson och 

Nilssons arbete. 

Mårtensson och Nilsson (2008) skriver om att ett hinder till digitaliseringen kan vara 

att offentliga beställare inte har tagit sin ställning för att leda det framåt. Även Götborg 

och Olsson (2016) skriver om att kravställningen på modeller måste komma från 

beställare. Fler beställare borde, precis som Stockholms stad har gjort i Slussen, ta sitt 

ansvar för att göra projekten så effektiva som möjligt. Beställaren har mycket inflytande 

på vad som krävs för projektet och är den som i slutändan bestämmer. Sen får 

projektörer och entreprenörer rätta sig efter det. Såklart kan man göra som i Slussen, 
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där beställare diskuterar möjligheter tillsammans med projektörer och entreprenörer, 

för att komma fram till bästa lösningarna.  

En annan anledning till att vi inte arbetar mer med modelleveranser är för att vi har för 

dåligt med kunskap inom området. Där behöver vi kolla runt omkring oss och ta vara 

på den kunskap som andra har, ett referensutbyte. En nackdel som Götborg och Olsson 

(2016) tog upp i deras studie är att det finns kunskapsbrister hos beställare, konsulter 

och entreprenörer. Haaland (2012) tog också upp kunskapsbristen hos olika aktörer 

och pekar på nyttan med att tydligt gå igenom alla aktörers roller och kunskaper. Även 

Eastman, Teicholz, Sacks och Liston (2008) trycker på vikten, att i tidigt skede, inleda 

samarbete mellan projektörer och entreprenörer av olika slag. Mårtensson och Nilsson 

(2009) skriver om att beställaren har en betydande roll och bör i första skedet ställa 

krav på digitala leveranser. Många tidigare studier pekar åt samma håll och är överens 

om att entreprenörer bör medverka från start och att beställaren bör vara mer tydlig i 

kravspecifikationen och avtalsformen vad det gäller BIM som informationsbärare. 

Precis som Slussenprojektet, som har haft utbildningar, föredrag samt tips och trix för 

att öka kunskapen hos samtliga parter, skulle andra projekt kunna göra på liknande 

sätt. Det kan också tänkas att det kommer bli bättre och bättre när en standard eller 

”best practice” kommer på tal. Sen att alla separata företag får finslipa på sin egen 

standard för att det ska passa på sitt kontor. 

Tanken om att alla bör vara med på tåget mot ett mer digitaliserat samhälle kan delvis 

handla om en generationsfråga. Båda konstruktörerna, platschefen och projektledaren 

som har intervjuats nämnde lite tankar om att det finns ett generationsproblem i varför 

byggsektorn inte digitaliserats mer. Även Haaland (2012) samt Götborg och Olsson 

(2016) skriver om samma saker vilket är ett tydligt tecken som pekar åt samma håll. 

Många människor gillar att göra på ett visst sätt, att vanor sitter djupt ristade och att 

en rutin är viktig i arbetslivet. För att få många att se positivt på en digitalisering kan 

dessa vanor och rutiner behöva ändras och förnyas. Ibland är det väldigt bra med 

förändring. Det gäller bara att alla ska tycka att förändring är bra och att alla ser nyttan 

med den. Det kan också vara så att människor är rädda att förlora sitt jobb om det blir 

en för automatiserad värld. Varför ska vi ha hög kunskap om att konstruera byggnader 

om ett program kan göra exakt samma sak fast fortare? Genom alla tider kan det tänkas 

att vi kommer behöva stark kompetens inom stora yrken som ingenjör. Kommer vi till 

fullt lita på ett beräkningsprogram? Vi kommer alltid kunna känna oss trygga med att 



 

42 

 

luta oss tillbaka på den kunskap vi har. Att däremot ha ett beräkningsprogram som går 

att jämföra med är en jättebra granskning. Men kunskap kommer alltid värderas! 

Fördelar som att kunna upptäcka krockar i projektet pratades om med platschefen 

under en av intervjuerna. Han tycker att det är väldigt bra att kunna öppna alla modeller 

från samtliga discipliner för att identifiera eventuella krockar. Jongeling (2008) samt 

Eastman, Teicholz, Sacks och Liston (2008) skriver att fel i projekteringen kan upptäckas 

fortare när man använder modeller och det kan vara på grund av att man snabbt och 

enkelt kan lägga ihop flera modeller i samma fil samt att man ofta har 

samgranskningsmöten i större projekt. Samgranskningsmöten går ut på att lägga 

samman modeller från olika parter för att identifiera krockar i tidiga skeden för att 

underlätta arbetsprocessen.  

Som nämnts tidigare och som konstruktör 1 och 2 berättade om, så skulle det vara 

roligare att gå till jobbet om det blev mindre ritningshantering och mer modellering. 

Jongeling (2008) skriver om att det blir mer attraktivt och inspirerande att jobba med 

modeller. Dessutom tycker Mårtensson och Nilsson (2009) att det vore bra om vi kunde 

eliminera traditionella tvådimensionella ritningar. Många synpunkter och resultat från 

både Jongelings arbete och från Mårtensson och Nilsons pekar på samma saker som 

mitt resultat. Det känns rimligt att denna studie fått liknande resultat, däremot skulle 

denna studie kunna tänkas fått ut mer resultat eftersom det finns mer information om 

ämnet idag. Studien hade kunnat få ut bättre resultat dels genom fler intervjuer, dels 

genom att fullfölja modelleveransen i skarpt läge men också genom att göra 

momenten i en annan ordning. En sak som kunnat påverka studien positivt är att i ett 

tidigt skede fått kontakt med någon som är väldigt insatt i området, som exempelvis 

VDC-strategen. Det hade kunnat smalna av arbetet mer och fått författaren att tidigt 

komma in på rätt spår. 

En studie som gjorts på lite senare dagar är Röforsbron som skrivits om tidigare. En 

intressant aspekt från det projektet är att de hade morgonmöten för att diskutera vad 

som behövdes till nästa veckas arbeten. Alltså vilka vyer som hantverkarna behövde av 

BIM-samordnaren. Götborg och Olsson (2016) skrev att det är mycket mer komplext 

att modellera ett hus än en bro då det finns väldigt många fler byggdetaljer på ett hus. 

Det är rimligt att det är mer detaljrikt att bygga ett hus i jämförelse mot en bro. Det 

kan vara en stor bidragande faktor till varför Röforsbron kunde byggas utan ritningar 
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medan Slussen har behövt använda sig av modellvyer och typritningar. Det är här en 

standard skulle kunna komma in som en bra lösning för att förtydliga och ge riktlinjer 

om vad som fungerar i en modell och vad som inte gör det. Att nya arbetsrutiner kan 

behöva införas är några konstigheter. När man börjar jobba på ett nytt sätt kan man 

behöva undersöka nya arbetsrutiner. Inte bara för konsulten inne på kontoret utan 

även för entreprenörer ute på byggen. Hur man löser det är upp till varje företag att 

komma fram till. Vare sig det handlar om morgonmöten, en öppen diskussion, 

utbildningar eller något annat går det inte att undgå nya arbetsrutiner.  

6.2.2 Fallföretaget 

Mitt bidrag, från examensarbetet, till fallföretaget är att vi behöver jobba med att ta 

fram en standard eller ”best practice” för hur vi ska arbeta. Redan idag jobbar Revit-

gruppen med att bli bättre på mjukvaran som används samt på att hålla koll på nya 

lösningar och uppdateringar. En ny startfil för Revit är på upptåg och jobbas med minst 

en gång i veckan då Revitgruppen har veckovisa möten. Ännu fler arbeten som 

gruppen gör är att skapa smarta familjer som går att anamma på många olika typer av 

projekt, så som färdigt hissgropar eller fundament med plintar. 

I och med den nyskapade Revitgruppen kan fallföretaget bli mer stabila och säkra inför 

eventuella, framtida digitaliseringar. Revitgruppen har många nya, bra idéer som kan 

bli verkliga. Kombinationen av anställda med framtidsvisioner och en vd som vill 

utveckla företagets kompetens möjliggör för stora förändringar och förbättringar. Men 

det är inte bara fallföretaget som behöver ändra på sig för att byggsektorn ska använda 

digitala leveranser. Det är även beställare, alla discipliner och entreprenörer. Det räcker 

inte med att konstruktörer ändrar sig om ingen annan tänkt göra det. I ett och samma 

projekt är det en stor fördel om alla discipliner modellerar i 3D och utför en noggrann 

modell precis som vi på konstruktion. Då underlättar processen genom att modellerna 

kan läggas ihop i ett program för att se att allting stämmer överens. 
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6.3 DISKUSSION KRING FRÅGESTÄLLNINGAR 

Vilka behov och utmaningar finns det från konstruktörens perspektiv att skapa 

och använda modeller som handlingar och hur kan det påverka arbetsrutiner? 

Enligt svar i denna studie finns det helt klart ett intresse och behov från konsulterna att 

jobba mer med modeller. Det som kan hända är att det behövs mer erfarenhet. Det 

kommer säkerligen bli utmanande och ta mycket tid innan det etableras på marknaden. 

Det finns förmodligen mycket svårigheter med alla olika tekniska lösningar och det är 

saker som kan tänkas tillhöra processen mot digitalisering.  

I nuläget arbetar vi med att göra en modell som vi kan plocka ut vyer från. På vyerna 

ritar vi till detaljer som vi inte har modellerat in. Däremot håller Revitgruppen på att 

utveckla en ny mall för startfilen som ska bli bättre än den nuvarande filen. Frågan är 

då om vi kommer fortsätta rita 2D-streck eller om vi kommer börja modellera 

noggrannare. Konsulter på fallföretaget kommer troligtvis jobba olika engagerat med 

den frågan. Hur lång tid det tar för oss att komma till att enbart arbeta med 

tredimensionella leveranser är svårt att säga men den här studien har bildat en bättre 

bild av vad som krävs och författaren kommer fortsätta jobba med frågan efter arbetets 

slut. Noggrannare modellering ger mindre ritningsarbete helt enkelt, precis som 

Götborg och Olsson (2016) skriver om. 

Kravspecifikationer från beställare som innehåller BIM kan vara något som kommer 

börja dyka upp mer och mer. För fallföretaget kan det handla om att fortsätta leverera 

utsättningsmodeller följt av att börja leverera informationsmodeller eller 

byggmodeller. Dock kan det komma att behövas ritningskomplement till modellerna i 

en lång tid framöver. Det är i nuläget svårt att se att vi i alla projekt helt och hållet 

kommer att övergå till modeller. Vissa saker är inte rimliga att modellera med dagens 

kunskap.  

För att få fram en standard kan företag behöva testa sig fram, vad fungerar att redovisa 

i en modell och vad fungerar inte. Det räcker inte med att någon serverar en standard 

som ska följas till punkt och pricka, den behöver anpassas för varje bolag och för olika 

projekt. På fallföretaget har Revitgruppen en stor inverkan på en standard i form av en 

startfil. Det kan vara en väldigt positiv sak för enskilda företag att ha en startfil som 
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kontinuerligt arbetas med och som kollegor kan ge synpunkter på för att få den så bra 

som möjligt. 

Det finns ett antal utmaningar med att använda modeller som handlingar. 

Utmaningarna handlar dels om tekniska utmaningar där kunskap om programvaror 

kan behöva förbättras. Utöver det handlar utmaningarna om konsulternas expertis och 

kunskap, det kan behövas utbildningar för att underlätta användandet och skapandet 

av modeller. 

Vilka behov och utmaningar finns det från entreprenörens perspektiv att använda 

modeller som handlingar och hur kan det påverka arbetsrutiner? 

Intresset för modeller ute på bygget är delat i den här studien. Platschefen och 

projektledaren såg många fördelar med modeller men inte som en ensam handling. 

De vill ha modeller som komplement till ritningar.  

Eftersom studien enbart innehåller en intervju med en entreprenör så går det inte att 

dra några generella slutsatser kring om alla vill ha det på samma sätt. Men utifrån den 

fallstudie som utförts vill entreprenörer inte jobba dagligen med modeller. Utifrån 

litteraturstudien för projekt med mindre ritningar finns ett intresse så länge alla kan se 

nyttan med det. Det är klart att man inte vill sätta sig in i något som man inte tror 

kommer att bli effektivt. Det gäller dock att alla kan se nyttan och möjligheterna för att 

acceptera och följa med i digitaliseringen.  

Från litteraturstudien och från intervjun med VDC-strategen på Slussenprojektet kom 

det fram att det finns en hel del intresse för att använda modeller. Exemplet med 

platschefen som stod med betong till låren och en läsplatta i handen är ett bra tecken 

på att modeller används ute på bygget. Det kan finnas många som är emot modeller 

samtidigt som det finns många som är för det. Denna studie är inte hela sanningen då 

det är en fallstudie på en liten del av byggbranschen.  

För optimal användning av digitala leveranser ute på byggarbetsplatsen skulle det 

underlätta med en modell som är enkel att använda. Entreprenörerna i denna studie 

vill inte använda krångliga modeller. Det gäller att hitta en programvara som passar till 

sitt företag och till projektets ändamål. För att underlätta denna process kan det hjälpa 

med utbildning, tips och trix samt BIM-stationer som kan vara stora fördelar. Ju fler 
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som kommer i kontakt med modeller och inser att det är bra desto fortare kommer det 

kunna gå att sprida digitaliseringen. Det gäller bara att börja någonstans. En BIM-

standard är något som underlättar och som kan komma att sätta fart på 

digitaliseringen och valet mellan 2D och 3D kommer kunna bli enklare.  

Till en början kommer det kanske rulla på med vanliga, traditionella ritningar med en 

modell som komplement innan byggproduktionen är helt redo för digitala leveranser. 

I nuläget är inte alla byggarbetarna redo för att ta med sig en surfplatta eller dator ut 

på bygget. De kan behöva ritningar som inte är ömtåliga och som kan slängas åt sidan 

vid behov. Att behöva vara rädd om en hårdvara är inte allas prioritering. Däremot kan 

det vara dags för dem att lära sig ta ut egna ritningar från modellen. Snitta exakt där 

de vill och skriv ut det på papper om så behövs. Att ta klivet in i den digitala världen är 

något som skulle kunna underlätta projekteringen och produktionen. Hur ofta tar 

hantverkare med sig ritningar ut på bygget? De få gånger som de gör det går det att 

ta med en platta istället eller gå in i arbetsboden alternativt ta en sväng förbi en BIM-

station.  

Vad kan vara en lämplig balans mellan modeller och ritningar?  

I dagens läge fungerar stommen utmärkt att redovisa visuellt i en modell med betong, 

stål och trä. Svårare detaljer som täckskikt, plastmattor och isolering kan lämpa sig 

bättre på ritning eller i text.  Det kommer förmodligen finnas någon slags balans mellan 

ritningar och modeller framöver vilket i nuläget är svårt att komma ifrån. Det är svårt 

att se att vi i första taget kommer att kunna leverera modellhandlingar utan något 

komplement i form av ritningar.  

Balansen mellan 2D och 3D är upp till varje specifikt projekt och företag där en standard 

också kan vara bra att ha. Det ska bli spännande att kunna ta del av Slussenprojektets 

standard när det projektet blir klart. Såklart handlar det mycket om vilka som är 

delaktiga i projektet men att ha något att utgå från är en förutsättning som kommer 

att ta form framöver.  

Fasövergången mellan modeller och ritningar kommer möjligtvis hålla på i en evighet. 

Det kommer nog inte sluta levereras ritningar inom en snar framtid, eller det kanske 

aldrig kommer att sluta. Troligare är att vi gör som i Slussen, att vi kallar ritningarna för 

modellvyer för att komma undan den juridiska biten med Bygghandlingar 90.  
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7 SLUTSATS 

I kapitel 7 sammanfattas arbetets slutsatser med några få meningar där alla fyra 

frågeformuleringar som togs upp i det inledande kapitlet besvaras. Därefter 

presenteras förslag på fortsatta studier som kan tänkas undersökas framöver.  

7.1 SVAR PÅ FORSKNINGSFRÅGOR 

Vilka behov och utmaningar finns det från konstruktörens perspektiv att skapa 

och använda modeller som handlingar och hur kan det påverka arbetsrutiner? 

Det finns ett intresse hos konsulter att använda modeller mer än vad som görs idag. 

För det första kan det bli roligare och för det andra tror konstruktörerna att det kan 

effektivisera tidsåtgången för projekt. Samtidigt som det finns ett intresse finns det 

även en underliggande orolighet eller fundering över hur modeller skulle kunna ta 

övertaget. Oklarheterna mynnar ut i utmaningar som kan vara svåra att undvika.  

Utmaningar som kan komma att uppstå är ändrade arbetsrutiner, ny kunskap inom 

området och nya rutiner för granskning. Hur arbetsrutinerna kan komma att ändras 

baseras nog mycket på noggrannheten i modelleringen, det kan behövas mer kunskap 

inom området och behövas nya rutiner för kontroll av arbetet. Det kan vara lämpligt 

att skapa en rutin för hur en modell ska granskas och var fokus bör ligga. Även att 

företag jobbar kontinuerligt med referensutbyte och utveckling kan vara en del som 

påverkar arbetsrutiner. 

Hur den enskilde konsulten påverkas kan därför beskrivas kortfattat som att den kan 

lära känna programmet bättre, sätta sig in i detaljnivån på ett noggrannare sätt samt 

utveckla ett nytt system för hur en modell granskas innan utskick. En annan del som 

gör att konsulten påverkas är att en standard eller ”best practice” bör tillkomma. 

Därefter kan varje enskilt bolag i sin takt komma in i sin nya arbetsrutin. En standard 

kommer att kunna innehålla information som vilka delar av ett projekt som är lämpliga 

för modellering, hur man bäst färgkodar objekt eller hur man bör granska modeller 

innan leverans. 
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Vilka behov och utmaningar finns det från entreprenörens perspektiv att använda 

modeller som handlingar och hur kan det påverka arbetsrutiner? 

Det finns till viss del ett intresse från entreprenörer att använda modeller. Enligt studien 

tycker entreprenörerna att det vore optimalt att få ritningar som huvudhandlingar och 

en modell som ett komplement. Det som i nuläget skulle kunna underlätta 

användningen av en modell är enkelhet, att sakta men säkert få in modeller mer och 

mer och att mjukvaran som används är lätthanterlig. Även att få med entreprenörers 

åsikter från start kan vara något som ökar deras intresse. Däremot finns det utmaningar 

i hur en modell ska kunna användas på bygget. Entreprenörerna som intervjuats i 

denna studie var osäkra på hur mycket en modell kan komma till användning. 

Om BIM-modeller kommer implementeras på byggarbetsplatsen kan arbetsrutinerna 

ändras genom att bland annat ha möten mellan BIM-samordnare och hantverkare för 

att få ut rätt information från modellen. Det kan också handla om att ha en BIM-station 

ute på plats dit hantverkare kan gå för mer information. Om man vill ta steget längre 

kan det vara lämpligt att exempelvis platschefer och arbetsledare går omkring med 

läsplattor med modellen i som kan tas med dit det behövs. 

Vad kan vara en lämplig balans mellan modeller och ritningar?  

Balansen som kommer att kunna bli mellan modeller och ritningar kommer att 

anpassas efter varje projekts storlek. I små projekt med mindre entreprenörer kan det 

bli enbart ritningar medan det kan bli modeller och en mindre del ritningar till större 

projekt. Balansen som blir kommer med stor sannolikhet att behöva specificeras för 

varje projekt.  

Lämpligtvis kan en stomme redovisas i en tredimensionell modell medan små detaljer 

kan vara rimligt att redovisa på annat sätt, exempelvis genom ritningar eller dylikt. 
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7.2 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 

Pilotprojekt i skarpt läge – följ med på byggarbetsplatsen. Se till så att 

entreprenörerna faktiskt använder modeller. 

Lagar och regler – vad gäller? Vilken handling går man efter? Undersök vems ansvaret 

är? Vem säkerställer, och hur säkerställs, att modellen är korrekt?  

Mäta effekter – Vid vilken storlek på projekt och entreprenad är det lämpligt att 

använda modeller mer än ritningar. 

Bygghandlingar 90 VS modellvyer och typritningar – vilket är det smidigaste sättet 

att redovisa detaljer som inte lämpar sig för modellering?  
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BILAGOR 

A. INTERVJUGUIDE FALLFÖRETAGET 

INTRODUKTION/UPPVÄRMNING 

• Är det okej att spela in samtalet för att kunna renskriva och arkivera det? 

 

• Hur gammal är du? 

• Hur länge har du jobbat på här? 

• Vilken yrkesroll har du? 

• Branscherfarenhet från andra jobb? Hur länge? 

HUVUDFRÅGOR 

• Vad har du behövt lära dig för att kunna modellera i 3D? 

• Är det saker du lärt dig på jobbet eller utanför? 

• Skulle du tycka att det vore mer effektivt att modellera lite noggrannare och 

slippa göra ritningar? Är det något du skulle vilja göra? 

• Finns det internutbildningar om någon känner att den inte kan tillräckligt 

mycket om programvaran? 

• Finns det utrymme för att fråga någon mer kunnig och diskutera hur saker 

lättaste ska modelleras? 

• Vad anser du är viktigt för att vi ska kunna leverera en modell?  

- Vad krävs av modellen? Vad vill vi ha med? 

- Tror du att byggare är villiga att använda en modell om vi levererar en? 

- Kommer vi behöva utbildning för att kunna göra modeller tillräckligt 

detaljrika för utskick? 

- Hur ser din inställning ut till att göra modeller istället för ritningar? 

• Finns det någon slags BIM-standard för hur ni modellerar idag? Om ja, 

fungerar det bra? Om nej, är det något du tror skulle vara användbart? 

• Vilken funktion i en modell ser du som viktigast med avseende på det du 

oftast modellerar? 

• Ser du ett värde i att göra en modell istället för att göra traditionella ritningar? 

• Hur skulle din dag kunna effektiviseras om du inte behövde göra ritningar? 

• Pågår något arbete nu som du vet riktar in sig på 3D? En ny mjukvara eller ett 

nytt sätt att projektera?  

• Hur kan BIM användas mer jämfört med vad som görs idag? 
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B. INTERVJUGUIDE ENTREPRENÖRFÖRETAGET 

INTRODUKTION/UPPVÄRMNING 

• Är det okej att spela in samtalet för att kunna renskriva och arkivera det? 

 

• Hur gammal är du? 

• Hur länge har du jobbat på här? 

• Vilken yrkesroll har du? 

• Branscherfarenhet från andra jobb? Hur länge? 

• Hur arbetar ni idag med ritningar och modeller? Vilka program använder ni? 

• I vilka projekt har ni och ’fallföretaget’ varit delaktiga i tillsammans? 

- Hur stort var det/dessa projekt? 

HUVUDFRÅGOR 

• Vad har du behövt lära dig för att kunna använda en modell/läsa en ritning på 

det sätt ni gör idag? 

• Har ni någon internutbildning i hur modeller/ritningar används? Är det något 

du tror att företaget skulle kunna ta fram om det behövs? 

• Får era byggare stöd i hur en modell används/ritning tolkas? Finns det tid för 

diskussion och utbildning? 

• Arbetar du/ni för att få jobba mer med modeller? Är det något du/ni vill och 

tycker är viktigt? 

• Vad anser du är viktigt för att ni ska använda er av en modell?  

- Vad kräver ni av modellen? Vad vill ni ha med? 

- Har du koll på vad ni kan få ut av modellen? 

- Har du koll på nyttan av en modell? 

- Tror du att era byggare är villiga att använda en modell om ni får en? 

- Kommer ni behöva utbildning för att få modeller att fungera? Vet alla hur 

man använder/hanterar en modell? 

- Hur ser er inställning ut till att ha modeller istället för ritningar? 
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C. INTERVJUGUIDE, PROJEKT UTAN RITNINGAR 

INTRODUKTION/UPPVÄRMNING 

• Är det okej att spela in samtalet för att kunna renskriva och arkivera det?  

 

• Vilken yrkesroll har du? 

HUVUDFRÅGOR 

• Har det behövts många ritningar hittills i projektet? 

• Är det informations- och utsättningsmodeller som det i första hand byggs 

efter? 

• Var går gränsen för om en modell eller ritningar är mest lönsam? 

• Hur har det gått till? Har en BIM-samordnare tagit fram vyer till hantverkare 

eller har hantverkarna själva gått in i modellerna och tagit fram användbar 

information? Har hantverkarna haft läsplattor/datorer med modeller/vyer med 

sig ute på bygget? Om ja, hur har det fungerat? Någon återkoppling? Om nej, 

hur har det gått till? Utskriva vyer? 

• Är det BIM-samordnaren som ansvarar för att senaste modellfilen används? 

• Vilken detaljnivå ligger slussen på? Är det ”skruvar och muttrar” eller är det 

”betong och stål”? Har ni fått med detaljer i modellerna eller har det funnits 

bland exempelvis typlösningar och modellvyer? 

• Vet du hur nöjda alla parter har varit? Hur har det fungerat för platschefer, 

arbetsledare, hantverkare etc. ute på bygget? 

• Har folk känts mer inspirerade och lättare förstått projektet? 

• Vad anser du är de största fördelarna med att använda modeller?  

• Vad anser du är de största nackdelarna med att använda modeller? 

• Har du någon rekommendation till andra som ska jobba med modeller? 

• Har ni någon standard för hur en modell ska vara uppbyggd eller är det olika 

från projekt till projekt? 

 

• Hur mycket har du varit delaktig i Slussen? 

• Vet du fler projekt som använt sig av modeller som kan vara av intresse? Har 

du tips på var jag kan hitta information? 

• Personlig åsikt om modeller? Gillar det/gillar det inte? 
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D. INNEHÅLLSANALYSER 

Respondent 1:  Konstruktör 1 

Respondent 2: Konstruktör 2 

Respondent 3: Platschef 

Respondent 4: Projektledare 

Respondent 5:  VDC-strateg 

 

Tabell 1 Innehållsanalys från genomförda intervjuer 

Respondent Fråga Citat Kategori 

1 

Tror du att utbildningar 

är någonting som skulle 

kunna komma fram om 

det här företaget väljer 

att leverera 3D-

modeller? 

Se till så att vi alltid gör på ett visst 

sätt och… ah men, som grunder 

modellerar vi alltid så här. Det 

gäller ju i och för sig lite utanför 

just för 3D-modellering också men 

mer standarder. 

Standard 

2 

Men känner du att det 

finns någon här på 

jobbet som är mer 

kunnig, som du kan 

diskutera saker med?  

Det finns ju mycket som vi kan 

utveckla inom programmet. Men 

jag tror att det är mycket som vi 

alla kan bli bättre på i 

programmet. Det känns som att 

alla sitter och gör lite på sitt sätt. 

Standard 

3 

[Ingen fråga, bara 

diskussion kring 

modeller på bygg-

arbetsplatsen, hur det 

skulle fungera och om 

det finns någon 

möjlighet till utbildning 

– internt och/eller 

externt.] 

Sen måste man ha kapacitet i 

dator och så där. För vi har ju, vi 

här är ganska bra på att hålla oss 

uppdaterade. Vi har ju en IT-

avdelning liksom, eller vi köper in 

den tjänsten, så att de liksom… Vi 

har ju som en IT-support. Men det 

är inte säkert att de har dem 

programmen liksom. 

Standard 

1 

Vad anser du är viktigt 

för att vi ska kunna 

leverera en modell? 

Alltså vad tänker du att 

modellen behöver 

innehålla? Vad behöver 

vi vara duktiga på att ha 

med i modellen? 

Detaljer. För nu är det mycket att vi 

ritar bara ett bjälklag och en vägg 

och sen går man in och dumritar 

detaljerna.  

Standard 
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2 

Tror du att vi skulle 

kunna utveckla någon 

slags standard över hur 

vi modellerar idag?  

Jag tror… Ja, alltså nu känns det ju 

som att alla använder ju det som 

de vet funkar men… alla använder 

ju olika känns det som. Och det är 

ju som du säger, det beror ju helt 

på vem man jobbar med. Och det 

gör ju att det blir rörigt också, för 

att då vet man inte, alltså då vet 

man inte vad som gäller, man 

hoppar runt och jobbar med olika. 

Standard  

2 
Hur ska standarden 

vara uppbyggd? 

Det ska ju vara enkelt. Det ska ju 

inte vara att alla behöver leta rätt 

på saker och ladda in det själva 

utan det ska finnas redan. 

Standard 

3 

Ni hade en IT-support. 

Gör ni någonting mer 

för att puscha lite för 

att få 3D-modeller? 

Men vet man att det finns dem då 

är det ju enkelt, om man har allting 

förberett och vet hur man ska 

använda det, då är det ju ganska 

enkelt att gå in och kolla. Den är ju 

frågan hur mycket detaljer som 

finns i en IFC-fil, det är ju bara… 

Det är ju liksom bara block. 

Standard  

1 

Finns det idag någon 

slags standard för hur 

modellen ska se ut? 

Alltså någon slags 

standard för så här ritar 

vi alltid, vi lägger alltid 

in den här typen av 

plåtar eller den här 

typen av… 

… Så det skulle ju absolut kunna 

vara bra om det fanns en standard, 

att kopplingar modelleras på det 

här och det här sättet och..  

Standard 

3 

Det är väl kanske om du 

tror att byggarna är 

villiga att använda 

modeller? 

Ja, det är ju en kostnadsfråga 

också, för man måste ju ha någon 

form av läsare också. Och… Aaej, 

där är jag nog väldigt skeptisk 

faktiskt. Sen beror det ju kanske på 

vilket moment. Jag tror att det är 

mest i stommen man behöver ha 

det för innerväggar och sådant 

där, det löser man på plats, hur det 

blir och så. Framförallt stommen. 

Men man jobbar ju i 2D ute på 

plats. I alla fall om det kommer, 

som vi har haft, prefab-väggar. Då 

har du ju en färdig höjd, väggen är 

ju här, den ska bara stå på en plats. 

Standard 
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4 

Vad tycker du är viktigt 

för att ni ska använda er 

av en modell? Det som 

liksom krävs av oss, att 

den behöver vara 

uppdaterad typ, och 

lättillgänglig eller vad 

tycker du är viktigt för 

att ni ska använda den? 

Ja men det är väl att det ska vara 

lätt. Det kanske inte blir så ofta, 

utan man gör det nu när man tar 

fram handlingar, då är det bra att 

kunna titta och sen… Visst, jag vet 

inte hur de jobbar ute på bygget 

om de kommer ha någon 

användning för det men… Det är ju 

bra om de också kan kika sen i 

produktion liksom, hur det är 

tänkt. Vissa 2D-ritningar visar ju 

inte, man kan inte se allting om 

man säger. Så att, det är ju 

jättevärdefullt om det är enkelt, då 

blir det användbart liksom. Sen 

måste det alltid vara uppdaterat så 

att det är de senaste handlingarna 

också. 

Standard 

1 

Om vi skulle kunna 

göra en modell som är 

tillräckligt detaljrik, tror 

du att byggare är villiga 

att använda den 

modellen? 

Alltså jag tror det här är lite av en 

generationsfråga för att vissa äldre 

kollegor har ju prata om att de 

tycker att det är lättare att se saker 

i 2D, på papper, och jag är 

tvärsom, jag måste snurra i en 

modell för att förstå vad folk 

menar. Så jag tror att det är lite ett 

generationsskifte där någonstans. 

Så att de nyare kommer absolut 

föredra att ha en modell att snurra 

i än att titta på massa ritningar. 

Inställning 

2 

Men om vi skulle få till 

en modell som var så 

pass bra, så pass 

detaljrik att man skulle 

kunna snurra i den och 

få ut exakt allt. Tror du 

att byggare skulle vara 

villig att använda den?  

Alltså det kanske skulle ta ett tag. 

Jag tänker att de äldre som liksom 

alltid har haft sina ritningar, de vill 

nog ha sina ritningar haha. Men så 

småningom tror jag absolut att det 

skulle kunna bli mer 3D. 

Inställning 

1 

Så hur skulle din dag 

kunna effektiviseras om 

du skulle slippa göra 

ritningar? 

Nej men jag vet inte hur exakt den 

ska effektiviseras men min dag 

kommer bli mer effektiv tror jag. 

Inställning 

1 

Så om du skulle sätta 

ord på hur din 

inställning är till att 

göra modeller så skulle 

det vara? 

Positiv! Inställning 
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2 

Så om du skulle… 

förklara med ord hur 

din inställning är, till att 

göra modeller. 

Nej men den är positiv! Jag tycker 

att det är både roligare och ah 

men som vi sa, det är enklare att 

förstå och se… ah men, man ser ju 

mycket bättre vad man gör, tycker 

jag. Man får en bättre förståelse, 

hur saker kopplas och så. 

Inställning 

4 

Så i dagsläget så 

använder du inte 

modeller men du skulle 

gärna göra det om det 

fanns tillgängligt och 

om det är lätt? 

Ja, men det vore ju jätteintressant. 

Det tycker jag! 
Inställning 

2 

Men ser du ett värde i 

att göra modeller 

istället för ritningar? Till 

exempel att du spar tid 

på det eller att du 

tycker att det är roligare 

eller ser liksom… Skulle 

du gå till jobbet och 

tycka att din dag blir 

bättre genom att göra 

modeller istället för 

ritningar? 

Ja men, alltså det är ju som vi har 

pratat om, det beror ju på… det 

kanske är jätte, jättemycket 

extrajobb och så. Men jag tror 

faktisk att det skulle vara roligare. 

Om man väl skulle få till det så 

skulle det nog vara roligare. 

Inställning 

3 

[Diskussion kring 

modeller och 

mjukvaruprogram att 

använda – hur det 

fungerar i verkligheten 

med modellen som 

handling.] 

Men är det lite komplex byggnad, 

då är det ganska bra att ha 3D-

filen för då kan man liksom gå in 

och vrida lite och kolla. 

Inställning 

2 

Är det något jag 

missat? Det är väl 

kanske hur du tror att 

din dag kommer att 

effektiviseras om du 

bara behövde göra en 

modell och inga 

ritningar? 

Det skulle säkert kunna bli 

effektivare men det krävs nog 

väldigt mycket innan vi är där i så 

fall. 

… 

Ah men det tror jag med, att det 

kommer bli mycket roligare. Och 

sen, jag tror också att man får, att 

man får bättre förståelse för vad 

man faktiskt gör. Och man ser allt i 

modeller, jag tror faktiskt det. Det 

blir lite mer verklighet på något 

sätt. 

Inställning 
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3 

Idag, då arbetar ni med 

enbart ritningar eller? 

Du pratade om att ni 

hade någon IFC… 

Ah, vi kör ju ritningar. Det beror ju 

på lite vilka man är på 

arbetsplatsen om man säger, de 

äldre kanske, de vill ha ritning 

utskrivet och hitskickat så fort det 

kommer en revidering typ. Medan 

en annan kanske jobbar mer med 

att man kan kolla digitalt. Och sen 

har vi även jobbat med IFC.  

Inställning 

1 

Ser du ett värde i att 

göra modeller istället 

för ritningar? Vi pratade 

innan om att du känner 

att det borde vara 

mycket mer effektivt. 

Ja, och även, dels effektivitet, men 

det känns ju mycket roligare att 

göra en modell. Ritningar är väl 

det tråkigaste som finns. Jag vill ju 

bara modellera upp allt och sen 

göra något annat. Att sen bara, nej 

nu ska vi skriva och rita… Det är 

inte kul. 

Inställning 

4 

[Modellen visas upp.] 

Men det är i alla fall 

något som ni känner att 

ni vill använda er av? 

Ja, det kommer nog användas 

mycket på bygget. Ja, alltså det 

måste vara lätt för det kommer 

inte ske varje dag så att man 

kommer ihåg. 

Inställning 

4 

Vet du om ni har någon 

typ utbildning här i hur 

man, om man har svårt 

i att läsa ritningar eller 

hur man hanterar en 

modell, kan man få stöd 

av andra för att veta hur 

man ska tolka det som 

finns på ritningen? 

Sen vill man gå en ritningskurs så 

får man göra det. Så att vi har inga 

begränsningar så, vill man lära sig 

något så får man gå det. 

Inställning 

1 

Finns det idag någon 

slags standard för hur 

modellen ska se ut? 

Vissa grejer gör man ju alltid bara 

på ett sätt men det är inte för att 

det står skrivet någonstans i en 

standard utan det är för att ”så här 

gör vi”.  

Vanor 

2 

[Diskussion kring 

programvarans 

kapacitet, att vi fuskar 

mycket i 

ritningsskapandet, att 

folk *gör på sitt sätt* 

med mera.] 

Man kör på, på sitt sätt som man 

har gjort. Och sen om någon 

kommer på något smart då 

stannar det hos den känns det 

som. 

Vanor 
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2 

[Diskussion kring 

tidseffektivisering vid 

modellskapande och 

användande.] 

Och man ser ju på ett helt annat 

sätt hur det blir. Istället för att sitta 

och göra 2D-streck. Alltså jag tror 

att det är egentligen mycket lättare 

att göra fel när man gör 2D för att 

man kanske inte ser alla krockar 

som blir och… I en 3D-modell kan 

man ju snurra och se verkligen att 

”oj, där krockar det lite”. Det 

kanske är svårt att se på en 2D… 

Eller svårare i alla fall. 

Vanor 

3 

[Diskussion kring 

användandet av 

modeller och hur de 

fungerar.] 

Sen är det ju kanske olika på olika 

byggen, vilka som är på plats. 

Kanske lite yngre kanske har lite 

lättare med och lära sig det här. 

Vanor 

3 

[Diskussion om att det 

kan vara svårt att få ner 

en komplex byggnad 

på en 2D ritning och att 

det då hade varit 

hjälpsamt med en 

modell att kunna kolla 

i.] 

Men det kanske är framförallt jag 

som har använt det, de andra 

kanske inte… Eftersom jag har 

jobbat i CAD och så, så är man ju 

lite mer van. Men alla kanske inte 

är det. 

Vanor 

1 

Vad tror du krävs för att 

vi skulle göra det då? 

Vad tror du det liksom 

är som gör att vi 

faktiskt skulle ta steget? 

 

Jag har lite dålig koll på varifrån 

kraven kommer och så vidare och 

hur det funkar men ibland kräver 

de ju att vi ska rita i ett visst 

program och att det ska levereras 

på det här och det här sättet så 

enklaste för att vi verkligen ska 

göra det tror jag hade varit om det 

kom från en kund, alltså att vi vill 

att ni levererar en 3D-modell. Då 

hade vi ju gjort det, då hade det 

inte varit något snack om saken.  

Krav 

2 

[Diskussion kring var 

kraven kommer ifrån 

och om entreprenaden 

ens är villiga/kunniga 

att använda sig av en 

modell.] 

Man får ju anpassa sig efter 

beställarna och sen funkar inte det 

för oss då får vi väl tacka nej. 

Krav 
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1 

Skulle du tycka att det 

vore mer effektivt att 

modellera lite 

noggrannare och slippa 

göra ritningar? 

Att jag tror att man skulle tjäna tid 

på att göra modellen noggrannare 

från början.  

Effektivitet 

2 

[Diskussion om 

möjligheten att kunna 

skicka ut modeller 

istället för ritningar.] 

Men vad mycket ritningshantering 

man skulle slippa. 
Effektivitet 

4 

Skulle du vilja jobba 

mer med modeller än 

vad du gör idag? 

Ja, jag vill ju… Så att det går att 

samgranska och… Det är verkligen 

en vinning! Främst i projektering 

men främst sen i byggskedet. 

Effektivitet 

2 

Skulle du tycka att det 

vore mer effektivt att 

modellera lite 

noggrannare och slippa 

göra ritningar? 

Men är det någonting 

du skulle vilja testa? Är 

det någonting du skulle 

kunna tänka dig att 

göra? 

Revit är ju väldigt bra för att det 

går att fuska mycket med 2D så jag 

tror att det skulle bli ganska 

kämpigt att få modellen så 

noggrann och så exakt med allting 

men… Skulle det gå så… Det skulle 

nog underlätta väldigt om det är 

möjligt. Det skulle ju vara jäkligt 

bra.  

Tekniska 

svårigheter 

2 

Vad anser du är 

viktigt…? Säg att vi ska 

leverera en 3D-modell, 

vad tror du är viktigast 

att få med i den?  

Alltså allt är ju viktigt om man ska 

leverera en 3D-modell bara och 

inte ha några ritningar. Då är det ju 

egentligen viktigt att allt stämmer. 

Det får ju inte vara något fel.  

Tekniska 

svårigheter 

2 

Tror du att han [namn], 

NTI-killen, är… är så 

pass duktig att vi skulle 

kunna få utbildningar 

via honom? 

Det finns ju mycket i programmet 

som vi inte vet finns. Det är mycket 

som går att göra om man bara vet 

om det. 

Tekniska 

svårigheter 

2 

[Diskussion kring hur 

arbetsprocessen skulle 

se ut om det var en 

modell som handling 

utan ritningar.] 

Men hur skulle det gå till…? Jag 

tänker när man gör ritningar, 

ibland så skickar man ju vissa delar 

som typ granskningshandling och 

vissa delar som bygghandling. Hur 

skulle det bli i en modell? 

… 

Det är det som nog är den största 

utmaningen att man inte kan fuska 

någonting. Att allt måste vara 

exakt. Nu kan man ju fuska väldigt 

mycket. Man kan släcka saker och 

rita i 2D över. 

Tekniska 

svårigheter 
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3 

[Diskussion kring 

programvaror och 

revideringar av 

handlingar.] 

Sen beror det ju på lite hur man 

som K kanske… om man håller den 

filen uppdaterad. Så det har ju varit 

lite så där också så där fram och 

tillbaka. Och det beror kanske 

också på vem som sitter som K 

också. 

Tekniska 

svårigheter 

3 

Om det skulle vara så 

att ni får modeller, 

skulle då byggarna 

kunna få stöd i hur de 

ska använda modellen 

och finns det något 

sådant som ni har? 

Något ni kan… Att ni 

har någon liten slags 

internutbildning eller 

att någon som vet hur 

det funkar går runt och 

hjälper alla som ska ta 

del av en modell eller…? 

Det beror på lite vad för program 

också. Det får inte vara för 

avancerat program de använder.  

Tekniska 

svårigheter 

3 

[Diskussion kring 

visualisering av en 

ritning jämfört med att 

kunna se det i en 

modell.] 

För har man en platt ritning så här, 

det är svårt att kanske se höjder. 

Det står höjder och så men man 

har svårt att föreställa sig hur det 

lutar och lite så här. Tak, speciellt 

tak. 

Praktiska 

svårigheter 

3 

[Diskussion kring att 

vänja sig vid att se 

byggnaden i 3D.] 

Ah, sen är det ju också så här, att 

här inne funkar det ju så här med 

dator och så, sen är man ju ute på 

arbetsplatsen. Och där ute, 

gubbarna där, de vill inte ha en så 

här, utan det är ju liksom… då vill 

man ju ha papper som man kan 

kladda och det blir liksom… 

… 

Men jag tror att ute på platsen 

behöver man nog ha papper 

kanske, något inte så ömtåligt. 

Praktiska 

svårigheter 
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3 

[Diskussion kring att 

kunna granska flera 

discipliner i samma 

modell.] 

Ah, då kan du ju tänka, om det blir 

mycket krockar i en 3D-modell… 

Säg ventilation, han ska dra sina 

ventilationsrör, han har en 2D-

ritning ute på plats. Sen kommer 

rör, han har 2D-ritning Och han 

har ju inte med sina rörritningar, 

eller de ser ju inte varandras rör. 

… 

Att man 3D-granskar. Sen gäller 

det att det förs på plats också. För 

det är inte samma gubbar som är 

med på granskningen som är ute 

på plats och monterar liksom. 

Praktiska 

svårigheter 

3 

[Diskussion kring att vi 

inte modellerar in 

detaljer på skruv och 

mutternivå i modellerna 

i dagsläget utan att det 

är mest stora objekt 

som betong.] 

Och det är ju oftast sådana frågor 

”hur ska vi fästa in det här och hur 

ska vi göra så?”. Det är ju oftast det 

som är… Detaljer liksom, det är 

oftast det som är frågorna. Kan 

man säga. Kanske inte riktigt ”var 

ska väggen stå?” för det vet man, 

det finns ju på ritningen liksom. 

Praktiska 

svårigheter 

3 

Det är väl kanske om du 

tror att byggarna är 

villiga att använda 

modeller? 

Ute på plats? Nja, jag är skeptisk. 
Praktiska 

svårigheter 

4 

Och då tror du, tror du 

att de kan använda det 

ute på bygget eller tror 

du att det blir mer att 

det kommer finnas som 

ett komplement här 

inne? Att de kan gå in 

här (arbetsboden) och 

kolla? 

Det kommer inte komma ut bland 

hantverkare, det kommer det inte. 

Där har vi ingen sådan utrustning. 

Utan det är här om man vill 

komma in och har någon fråga, då 

kan man ta upp det här på någon 

dator och kolla. 

Praktiska 

svårigheter 

1 

Tror du att vi kommer 

behöva utbildning för 

att vi ska kunna göra 

modeller som är så pass 

detaljrika eller tror du 

att vi har den 

kunskapen här? 

Jag tror vi har den här. Eventuellt 

lite stöttning kanske men… 

Kunskap på 

företaget 
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2 

… tror du att vi kommer 

behöva utbildningar för 

att kunna göra den… en 

sådan bra modell? Eller 

tror du vi har den 

kunskapen här? 

Nej, jag tror vi behöver 

utbildningar. 

Kunskap på 

företaget 

3 

[Diskussion kring vad 

en modell bör innehålla 

och vad man sen kan få 

ut av den.] 

För jag vet ju inte vad man kan få 

ut av en sådan egentligen. Det 

enda jag använt är ju som du 

säger, att man kan använda och 

klippa och kolla lite sektioner och 

så här, höjder och lite så. 

Kunskap på 

bygget 
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Tabell 2 Innehållsanalys från Slussenprojektet 

Respondent Fråga Citat Kategori 

5 

Har det behövts 

mycket ritningar 

hittills eller har det 

varit största delen 

modeller? 

Om man säger så här, resonemanget från 

vår sida är att vi aldrig har haft någon 

nollvision utan vi vill att det ska vara 

effektivt för entreprenören, det är det vi vill 

uppnå. Eller en bra slutprodukt egentligen 

och vägen dit är via bra handlingar så att 

entreprenören kan hantera det. 

Arbetssätt 

5 

Jag har sett en 

presentation från 

Slussenprojektet, jag 

tror att han hette 

Johan Stribeck. Han 

pratade om alla 

dessa olika 

informationsbärare 

och som det lät på 

honom att 

informationsmodeller 

och 

utsättningsmodeller 

är de stora 

modellerna som man 

i första hand bygger 

efter, eller har jag fel? 

 

… Men det stämmer! Det man tidigare såg 

på en ritning ser man idag, dels i 

utsättningsmodeller. Det är vanliga CAD-

filer, alltså DWG-filer. 

… 

Och sen så är det mycket 

informationsmodeller, som vi kallar dem, 

och det är då Navisworks-filer som är… 

pusselbitar brukar vi använda som ett 

begrepp, så att man får lägga ihop dem. 

… 

Vi har ju ytterligare ett delområde där de 

precis har kommit igång med sina 

entreprenader nu, de har ytterligare 

skruvat lite på upplägget och gjort något 

som de kallar för byggmodeller. Det är 

också Navisworks-filer men som ett mer… 

hur ska jag uttrycka mig? Mer som ett 

fullständigt paket. Det är verkligen som en 

3D-ritning där du har bakgrund och olika 

vyer och så.  

Arbetssätt 

5 

[Diskussion kring 

olika 

informationsbärare, 

bland annat 

utsättningsfiler som 

innehåller 

koordinater.] 

Sen finns det, det är värt att nämna, det 

finns modellvyer som är PDF-format och 

det är för att allt inte är lämpligt att visa i 

3D-modeller. Så det har aldrig varit någon 

prestige i att inte ha några ritningar eller så 

men det var något vi kom fram till, att om 

vi inte kallar det för ritningar så behöver vi 

inte lägga ner en massa tid så att de ser ut 

enligt Bygghandlingar90, vi rundgår hela 

juridikfrågan som vissa hakar upp sig på Så 

det har vi löst. Det är inte alls i samma 

omfattning som om det hade varit 

ritningar utan det är mer det som inte 

framgår i utsättningsmodellen eller 

informationsmodellen, det finns i 

modellvyerna. 

Arbetssätt 
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5 

Så i modellerna är 

det betong, stål, 

armering och så men 

sen i modellvyer och 

i typritningar så är 

det lite mer 

ingående? 

Sen kan det vara vissa saker som inte är 

värda att rita helt enkelt, som täckskikt 

eller plastmattor som tar hur lång tid som 

helst att rita, men det är väldigt lätt att rita 

en detalj på det eller om man vill skriva 

någon text, man kanske vill förklara 

någonting ’att den här måste ni lägga i 

före den här’, det lämpar sig inte modeller 

utan i 2D. 

Arbetssätt 

5 

Men ute på bygget, 

är det liksom BIM-

samordnare som kan 

ta fram vyer för 

hantverkarna och så 

eller går modellerna 

direkt ut till 

hantverkarna? 

 

Det är lite varierande. När man säger, 

utsättningsmodellerna, där försöker vi se 

till att det blir så som Skanska vill ha det 

direkt. Det är Skanska som är vår 

entreprenör för de här två stora 

entreprenaderna. Så där har vi haft dialog 

med deras utsättare. Målsättningen är att 

de ska behöva göra så lite som möjligt. Vi 

vill att man i princip ska kunna ta modellen 

och stoppa in i deras utsättningsverktyg. 

 

Arbetssätt 

5 

Vem är det som har 

huvudansvaret för att 

det är den senaste 

modellfilen som 

används? Är det 

någon BIM-

samordnare? 

 

Ja, bra fråga! Den kommer ganska ofta . 

Där tycker jag att vi som bransch är lite, 

vad ska man säga, går man på en 

presentation så är det någon molnlösning 

där alla jobbar, det är frid och fröjd liksom. 

Så är det inte alls utan vi har väldigt, vad 

ska man säga, det är precis som i ett 

vanligt projekt att man har levererat 

ritningar så skriver man ett reviderings-PM 

och så gör man en underrättelse till 

entreprenören och så vidare. Och vi gör 

faktiskt på samma sätt, det är bara att 

istället för ritningar så är det DWG-filer och 

MVC-filer. Så det är extremt uppstyrt skulle 

jag säga med handlingsförteckningar och 

allting. Det finns liksom inga levande filer i 

molnet som de jobbar på utan det är 

versionssatta, datumstämplade handlingar.  

Arbetssätt 
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5 

Aha, ah men det är 

intressent! Så det är 

egentligen bara att 

man har bytt ut 

traditionella ritningar 

mot modeller och 

DWG:er? 

 

Ja, precis. Det jag brukar hamra på hela 

tiden är att vi ändrar redovisningssättet. 

Det kan lätt bli att man pratar om ’ah men 

gud vad det är svårt med dessa modeller’, 

’ah okej, vad är det som är svårt’, ’ah men 

den kommer för sent’, men det har inget 

att göra med att det är en modell utan det 

handlar om att leveransen blev försenad 

eller vad det nu kan vara.  

…  

Det är bara ett nytt redovisningssätt, det är 

fortfarande samma kontraktsformer, det är 

samma lagar. Så det är väldigt uppstyrt. 

Vissa kan tycka ’varför måste det vara så?’ 

men det har att göra med, i grund och 

botten, kostnad. Och att man vill kunna 

spåra ansvar, kostnader och 

kvalitetssystem. Det är viktigt. 

Arbetssätt 

5 

Men ute på bygget, 

är det liksom BIM-

samordnare som kan 

ta fram vyer för 

hantverkarna och så 

eller går modellerna 

direkt ut till 

hantverkarna? 

Det är lite varierande. När man säger, 

utsättningsmodellerna, där försöker vi se 

till att det blir så som Skanska vill ha det 

direkt. Det är Skanska som är vår 

entreprenör för de här två stora 

entreprenaderna. Så där har vi haft dialog 

med deras utsättare. Målsättningen är att 

de ska behöva göra så lite som möjligt. Vi 

vill att man i princip ska kunna ta modellen 

och stoppa in i deras utsättningsverktyg. 

Det är ju liksom praktdetaljer om att det 

inte ska vara block och det inte ska vara 

vissa typer av objekt och så, men det 

fungerar ganska bra.  

… 

Sen testar de nog lite just nu, ibland gör 

de skärmdumpar för att testa med lite 

paddor och de har BIM-kiosker ute på 

bygget. Jag skulle säga att vi nog inte har 

anlänt i det mest effektiva sättet än. Vi 

itererar oss fram här för att få det så 

effektivt vi kan. 

Arbetssätt 

5 

Har det behövts 

mycket ritningar 

hittills eller har det 

varit största delen 

modeller? 

 

Om man säger så här, resonemanget från 

vår sida är att vi aldrig har haft någon 

nollvision utan vi vill att det ska vara 

effektivt för entreprenören, det är det vi vill 

uppnå. Eller en bra slutprodukt egentligen 

och vägen dit är via bra handlingar så att 

entreprenören kan hantera det.  

Effektivitet 
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… 

Men det är ju liksom storleken på 

entreprenaderna som styr, om du tänker 

’här tror vi att vi kan vinna någonting, det 

är värt det, här kommer vi vara inne i lite 

större entreprenader med mer muskler så 

att man kan faktiskt kan dra nytta av det’. 

 

5 

Ja, för det måste vara 

svårt det här med att, 

på ett ungefär vilken 

gräns som finns 

däremellan, när man 

anser att ’okej, nu 

tror vi att vi har en 

vinning i att leverera 

modeller istället för 

ritningar’, det kan 

inte vara så lätt att 

bedöma det? 

Det är en jättebra fråga. Det är väl en av 

mina stora grejer som jag känner att vi 

skulle vilja bli bättre på. Jag tycker att vi är 

bra på mycket i Slussen men just det här 

med att kunna mäta effekterna, det är 

himla svårt i de här unika stora projekten 

som Slussen ändå är. Har man hundra 

bostäder så skulle man ändå kunna se 

trender på olika sorters… Vi har ett projekt, 

det är svårt i sig, och utmanande. Ah, det 

är svårt! 

Effektivitet 

5 

[Diskussion kring 

informationsbärare 

och ifall 

informationsmodeller 

och 

utsättningsmodeller 

är det man i första 

hand bygger efter.] 

Men som svar på frågan, 

utsättningsmodeller går till utsättarna som 

tar dem och det är den biten som fungerar 

allra bäst, skulle jag säga. De är supernöjda 

och vi sparar en himla massa tid på att 

slippa göra sådana ritningar som bara är 

för utsättning och som man ändå inte 

använder. 

Effektivitet 

5 

[Diskussion kring 

byggarbetarnas 

inställning till 

modeller och 

hårdvara för att 

kunna använda 

modeller.] 

Jag var på ett seminarium för ett par år 

sedan, då var det exakt det som hade 

kommit upp då, som ett citat att man 

aldrig kommer använda paddor ute i 

produktion. Sen hade de en bild på ett 

bygge, jag kommer inte ihåg var det var 

någonstans, men det var ett nybyggt 

sjukhus och så var det en platschef som 

står i betongen i sina stövlar med betong 

upp till låren och en padda i handen. 

Praktiska 

svårigheter 



 

69 

 

5 

[Diskussion kring att 

byggen har ett behov 

av oömma 

pappersritningar.] 

 

Det är ganska sällan man går runt med 

ritningar också, du sitter i början och sen 

kanske du har en utsättare som visar var 

du ska bygga men det är inte så att man 

går runt med ritningar heller. Det är 

mycket utländsk kraft som överhuvudtaget 

inte kan tolka en ritning. Så ja, jag förstår 

att det är lite nyttoutmanande men 

samtidigt har du inte alltid haft ritningar 

heller tidigare. 

 

Praktiska 

svårigheter 

5 

Nej, precis. Det är 

väldigt intressant det 

där, som du säger, 

att det är vissa som 

är väldigt 

traditionsenliga och 

som är inne i sitt spår 

’så här gör vi’. Så jag 

tycker att det är kul 

att det händer lite, 

att det blir så här 

stora projekt som 

testar sig fram lite 

och ser vad som 

fungerar och inte.  

Vi ser att samma lösning fungerar jättebra i 

en del av Slussen men att vi haft lite mer 

utmaningar på en annan del, och det är 

mycket på individnivå som tar emot det 

här. Nu har vi jobbat mycket med 

utbildning och liksom ’titta hur din kollega 

gör här, han är ju väldigt duktig’, så nu 

rullar det bättre. Men det var faktiskt en 

ganska stor tröskel att ta sig över. 

Praktiska 

svårigheter 

5 

Har ni fått mycket 

återkoppling från 

entreprenörer och så 

på hur de tycker att 

det fungerar med 

exempelvis 

utsättningsmodeller 

och byggmodellerna 

och allt? 

Absolut. Vi sitter regelbundet med dem, 

hela tiden faktiskt, och utvärderar, vad kan 

vi göra bättre. Det som är lite synd när de 

har idéer som hade varit lättare att 

genomföra för två år sedan men inte nu, 

för nu har vi producerat ganska mycket 

handlingar och då har vi inte tid att göra 

om. 

… 

Men vi har ju långt kvar och vi förbättrar 

oss hela tiden. Men jag tycker att det är 

lätt, för min del i alla fall, att ’åh, fan att vi 

inte visste det här för två år sedan, då hade 

det varit skitbra liksom’. Men man gör så 

gott man kan i varje läge. 

Återkoppling 



 

70 

 

5 

Jag tänker lite på det 

här med att många 

kan vara lite emot 

förändring och så, 

jag tänker, nu i 

Slussen, har de ni 

jobbat med varit 

positiva till det här 

och varit med på att 

’nu ska vi försöka 

utveckla det här 

framåt’? 

Nej, nej men så är det inte . Det finns 

fortfarande de som tycker att ’vi vill hellre 

ha ritningar’. Vi har hela tiden försökt 

trycka på möjligheterna och att det hade 

varit, i praktiken, omöjligt att hålla 

tidplanen om vi hade gjort ritningar på 

allting. Det hade vi inte fixat faktiskt. Så att 

visa möjligheter! Sen så har vi haft en 

ledning som tror på det här, det har varit 

det viktigaste, tror jag. Att de står bakom 

det, så att det inte blir att jag står bredvid 

med ett sidointresse utan ’det här är 

viktigt, nu kör vi liksom’. Vi har satsat med 

utbildningar, föredrag och tips och trix och 

allt möjligt. 

… 

…Det tycker jag är bland de roligare 

bitarna med dessa stora projekt när man 

jobbar med digitalisering. Att först i början 

så kan det vara lite jobbigt, sen när de 

börjar tänka in sin verksamhet, när de 

förstår, när de kommer över den här 

tröskeln att ’aha, vänta nu. Menar du att 

jag kan göra så här?’, ’Ja, det kan du göra!’ 

och då ’Jaha, nej men åh. Varför sa du inte 

det från början?’. Det är väldigt roligt att få 

vara med om de ögonblicken! 

Strategi 

5 

Jag tänker, att i ett så 

här stort projekt, för 

att man ska kunna 

leverera modeller, 

kommer kraven från 

beställaren eller vem 

är det som 

bestämmer att… 

Bestäms det liksom 

innan att det här 

projektet ska göras 

med modeller? 

I vissa andra projekt har man tagit fram 

väldigt detaljerade krav, så jobbar inte vi. 

Vi sa mer att ’det här vill vi göra, hur gör vi 

det här tillsammans på bästa sätt?’. Och i 

efterhand har vi fått väldigt bra feedback 

för det, för att de tyckte att det var väldigt 

bra, det är initialt samarbete. Där och då, 

det kan jag erkänna, att vi är ju ett projekt 

från Stockholms stad, vi är inte Trafikverket 

som har 1000 anställda här. Vi är en liten 

projektorganisation och vi har inte 

kunskap i detalj om all mjukvara och allt 

vad det är. Det var ju egentligen ända 

vägen framåt då. Vi vill ju försöka 

kommunicera syftet, varför är det här 

viktigt för oss och sen har projektörerna 

fått säga att ’okej, men då tycker vi att vi 

borde få göra på det här sättet’ och sen 

har det liksom vuxit fram bit för bit. Vissa 

grejer har vi fått säga ’nej, men det där går 

inte. Det är inte prioriterat’ och i vissa fall 

’ah, men skitbra. Nu kör vi på det här’. Så 

ständig utveckling men mycket är 

tillsammans med projektören, absolut. 

Strategi 
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… 

Ja, jo men det är vi väldigt bra på här, både 

med projektören och beställaren och 

entreprenören. Det tycker jag är vår största 

framgångsfaktor med Slussen att vi pratar 

med varandra och hjälps åt. Inget är 

perfekt men det finns en förståelse för 

varandra och vi jobbar tillsammans Det är 

skitbra. 

5 

Om du skulle försöka 

stapla upp de största 

fördelarna med att 

jobba på det sättet ni 

jobbar med, vad 

skulle du säga då? 

Jag skulle säga att det är, att det blir fokus 

på rätt frågor. Det tycker jag är bra. För jag 

har själv jobbat med en projektering 

tidigare och jag lade ned galet mycket tid 

på ritningsadministration och att snygga 

till ritningar med vad som ska stå i 

stämpelhuvudet och sådana grejer. Det har 

vi försökt minimera, det är rimligare att 

projektörerna lägger ner tid på bra, 

tekniska lösningar. 

… 

Sen är det ju det här med att 

informationen hänger ihop, den är väldigt 

mycket värd att man har en modell som de 

ritar i så plockar man ut saker ur den här, 

om det då är utsättningsmodeller eller 

mängder. Att kvaliteten blir mycket, 

mycket bättre an vad den var på gamla 

ritningstiden. 

… 

Ja, vad ska man säga mer? Det blir ju färre 

handlingar, det är ju bra. Men det var inte 

därför vi gick den här vägen utan det var 

för kvalitet och fokus på rätt fråga. 

Fördelar 

5 

Om du skulle säga, åt 

andra hållet då, de 

största problemen 

som har uppstått, 

vad anser du där? 

Det finns ingen ’best practice’ eller 

standard för det här så vi har fått gå 

mycket i bräschen och plöja liksom ’hur 

gör vi?’. 

… 

Något vi också har lärt oss är att det 

behövs vissa 2D-snitt och vissa detaljer, 

där har vi liksom, lite grann, fått prova oss 

fram vad entreprenören vill ha med 

mängden 2D-handlingar. 

… 

Så att den erfarenheten, det var ingenting 

vi kunde ha från början, att vad som är 

effektivt att ha modeller på och vad som är 

bäst att redovisa platt. Det är något som 

jag ser fram emot att vi ska kunna dela 

Utmaningar 
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med oss av till branschen men det hade 

varit grymt skönt att ha i början av det här 

projektet. 

5 

Om du skulle, så lång 

som ni har kommit i 

projektet nu, om du 

skulle starta ett till 

väldigt stort projekt, 

och de skulle starta 

från noll, vad är de 

första 

rekommendationerna 

du skulle ge till de 

som ska starta 

projektet? Har du 

några liksom 

supertips på vad man 

bör tänka på? 

Jag tycker inte att det ska vara en, det är 

liksom ingen tävling eller prestige i att inte 

ha ritningar utan du gör ju något för 

projektets bästa och fokuserar på de 

delarna som ’vi vet att vi har en 

jätteutmaning i det här området eller det 

här teknikområdet vet vi att 80 % av 

budgeten ligger på betong-

konstruktioner’, ja men då vet vi att vi ska 

fokusera där. Där man har pengarna eller 

tiden. Det tycker jag är en bra 

utgångspunkt. 

Utmaningar 

5 

Jag har inte så 

mycket fler frågor 

om Slussenprojektet. 

Jag vet inte om det 

är något som du 

känner att jag kanske 

har missat som du 

känner att ’åh, det 

här vill jag prata om’, 

från Slussen. 

Vi har totalentreprenader också precis som 

i förbifart, där har man en del 

totalentreprenader där entreprenören själv 

har valt det här. Det tycker jag är roligt. 

Det är ju liksom ett bra betyg till att man 

kanske inte behöver ritningar till allting. I 

en totalentreprenad vill klassiskt sätt inte 

entreprenören göra för mycket 

projektering, de vill ju bara bygga så 

effektivt det går. 

… 

Det är ju roligt och det har spridit sig, det 

här upplägget som vi har med just 

utsättningsmodeller och så vidare. Det har 

man tagit till sig på andra håll också. 

Framsteg 

5 

[Diskussion kring om 

det var något mer 

som VDC-strategen 

ville dela med sig av.] 

 

Men det är ju som sagt inte så att man inte 

får ha ritningar utan att man svänger in i 

en sorts balans och tänker ’hur kommer en 

bygghandling se ut 2025?’. Det kommer 

förmodligen vara en blandning mellan 

modeller och ritningar, det är väl min 

gissning. 

 

Framtid 
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5 

[Diskussion kring 

balansen mellan 

modeller och 

ritningar.] 

Ja, sen finns det ju den här frågan med 

långsiktiga förvaltningar, eller förvaltning 

av objektet och långsiktig arkivering av 

handlingar och så där. Där finns det i 

praktiken inga lösningar heller för att 

långsiktigt arkivera modeller. Det finns ju 

de här, ah men IFC-formatet är väl det 

bästa vi har? Även det uppdateras ju med 

jämna mellanrum. Hur hållbart är det om 

50 år? Det är frågor som vi ställs inför när 

vi ska lämna över det här projektet till 

Stockholms stad. 

Framtid 

5 

Utöver Slussen, har 

du något projekt 

som du tror jag kan 

ha intresse att kolla 

på eller om du har 

tips på var man kan 

hitta information? 

Jag var BIM-ansvarig på nya Karolinska, 

stora sjukhuset och det var en rolig sak 

som hände där. Vi började det 2010 och då 

satt jag på projekterarnas sida och det var 

precis när man började prata om det här 

med BIM. Eller kanske inte precis då men 

det var då det började ta fart på riktigt, 

skulle man kunna säga. Där tog vi fram 

ritningar på allting men vi hade modellen i 

grunden så att säga. Det var modellerna vi 

jobbade med. Det som hände där, det var 

ju roligt. På bygget hade de som ambition 

att ställa ut BIM-stationer, men det tog 

aldrig riktigt fart. De var ganska klumpiga 

på den tiden och så. Men, när de första 

apparna kom till paddorna så tog folk med 

sig sina privata paddor faktiskt, till en 

byggarbetsplats. Och det tycker jag säger 

någonting, att man vågar ta med sig sin 

privata… 

Erfarenhet 

5 

[Diskussion kring 

framsteg och 

erfarenhet kring 

projektet på 

Karolinska.] 

Det tycker jag i och för sig var ganska… Nu 

var det ju jag som införde det, så det är 

klart jag tyckte det var smart men där 

pratade vi också om det här med olika 

BIM-nivåer. För att alla entreprenader inte 

är likadana, lite som jag började med att 

här i Slussen har vi att tidiga entreprenader 

är ritningsbaserade och så vidare. Det var 

lite samma resonemang där fast då satte vi 

namn på dem och kallade dem BIM-0, 

BIM-1 och BIM-2. När vi väl gjorde det så 

märkte man att projektledarna, det blev 

enkelt att prata om det. Man kunde ’aha, 

kör du BIM-2 på den här entreprenaden 

eller kör du BIM-0?’. Så det var mitt stora 

bidrag där med att förenkla och göra det 

möjligt att prata om det. Det är ganska 

komplexa ämnen att prata om liksom. 

Erfarenhet 

 


