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Abstract 
Purpose: To achieve zero vision on paper drawings in the construction industry, 
digitalization needs to be developed. Identify the obstacles the exist when using digital 
tools at the construction site with a survey on the project Ryhov D1. In order to gain a 
deeper understanding of what is missing for the construction site to develop and achieve 
similar digitization as the building office. The aim of the study is to analyze what 
conditions are required for the 3D model to function as a construction document? 

• What requirements are placed on a 3D-model to be able to function as 
construction documents from a legal perspective? 

• How should the quality score be done for 3D-model construction document and 
how should the audit be done? 

• How to reach out with 3D-documents on construction site? 

Method: Literature studies, observations and interviews are the three methods chosen 
to answer the goal. A total of nine people was interviewed based on their experience 
and knowledge in the area. 

Findings: The digitization of construction documents can, over time, improve on site 
and communication between professional workers and officials, where the message 
becomes clearer about what to do and in what way. Standards and also rules need to be 
updated if a 3D model is to weigh "heavier" than 2D drawings and descriptions from a 
legal perspective. 

Implications: Below are some of the shortcomings that are missing for the construction 
industry to develop and achieve the goal of digitizing on construction site. 

• Missing new standards and rules for utilization and ownership over the 3D-
model 

• Changing the ranking rule so that the 3D-model weighs heavier than the 2D-
drawing and the description. 

• Legally, the model must be stamped as a valid act when one needs to know what 
is building. 

• Rules on how the quality of the examination of the model as a construction 
document should be designed. 

Limitations: The report is delimited to NCC and the project Ryhov D1. Because of 
this, the study has been created with a perspective based on the project. The study was 
carried out for a couple of months, which does not create an overall picture of all the 
parts from the beginning to the end of the project in production. For a holistic 
perspective, previous research has been compiled with projects. The study has not taken 
into account any economic factors. 

Keywords: BIM, Building information modeling, 3D model, construction document, 
construction site, digitization. 
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Sammanfattning 
Syfte: Digitaliserad ritningshanteringen ute i produktionen för att uppnå en nollvision 
om pappersritningar. Identifiera de hinder som finns med en digitaliserad produktion 
med en undersökning på projekt Ryhov D1. För att få djupare förståelse vad som saknas 
för att byggproduktionen ska utvecklas och uppnå liknande digitalisering som 
projekteringen. Målet med examensarbete är att analysera vilka förutsättningar vad som 
krävs för att 3D-modellen ska fungera som bygghandling?  

• Vilka krav ställs på en 3D-modell för att den ska kunna fungera som 
bygghandling ur ett juridiskt perspektiv? 

• Hur ska säkerställningen ske för 3D-modellhandligen och hur ska granskningen 
gå till?  

• Hur når man ut med 3D-handlingar i produktionen?  

Metod: Litteraturstudier, observationer och intervjuer är de tre metoderna som valts för 
att besvara målet. Totalt intervjuades nio personer utifrån deras erfarenhet och kunskap 
inom området. 

Resultat: Digitaliseringen av bygghandlingar kan med tiden förbättra produktionen och 
kommunikationen mellan yrkesarbetare och tjänstemän, där budskapet blir tydligare 
om vad ska utföras och på vilket sätt. Dock behöver standarder men även regler 
uppdateras om en 3D-modell skall väga “tyngre” än 2D-ritningar samt beskrivningar ur 
ett juridiskt perspektiv. 

Konsekvenser: Nedan redogörs några av de brister som saknas för att byggbranschen 
ska utvecklas och uppnå det målet om en digitaliserad produktion: 

• Saknas nya standarder och regler för utnyttjande- samt äganderätt över 3D-
modellen  

• Ändring av rangordningsregeln så att 3D-modell väger “tyngre” än 2D-
ritning och beskrivningen rent juridiskt.   

• Juridiskt så krävs det att modellen stämplats som gällande handling då man 
behöver veta vad man bygger. 

• Regler hur kvaliteten på granskningen av modellen som bygghandling skall 
utformas.   

Begräsningar: Rapportens avgränsas till NCC och projekt Ryhov D1. På grund av 
detta så har studien skapats med ett perspektiv utifrån projektet. Studien genomfördes 
under ett par månader vilket inte skapar en helhetsbild av alla moment från början till 
slut av projektet i produktionen. För ett helhetsperspektiv har tidigare forskning 
sammanställts med projekt. Studie har ej tagit hänsyn till några ekonomiska faktorer. 
 
Nyckelord: BIM, Byggnadsinformationsmodellering, 3D-modell, bygghandlingar, 
produktion, digitalisering.   
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Begreppsförklaring 

Beteckningsförklaringen redogör för vad som åsyftas med olika beteckningar och 
förkortningar i rapporten.  

Begrepp  Förklaring  

AB04 Allmänna Bestämmelser för upphandling och avtal 
avseende entreprenader. Utarbetade av Föreningen 
Byggandets Kontraktskommitté - BKK. 

ABK09 Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom 
arkitekt- och ingenjörsverksamhet. 

ABT06 Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende 
byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten är 
avsedd att användas vid upphandling och avtal avseende 
entreprenader som ska utföras som totalentreprenad. 

BIM Byggnadsinformationsmodellering. 

BIP-koder Building Information Properties, är ett system för 
egenskaper och beteckningar för objekt inom byggnader. 

Bluebeam Ett heltäckande digital lösningen för arbetsflöden och 
samarbeten i projekten. 

Bygghandling Handlingar som tillsammans utgör en fullständig 
redovisning för utförandet av ett projekt. 

Bygghandlingar 90 Handböcker om hur bygghandlingar bör utföras. En 
svenska byggsektorns rekommendationer för redovisning 
av byggprojekt, förfrågningsunderlag, budget, 
mängdlistor, tider och kostnad, budget, mängdlistor, tider 
och kostnad, produktion, leverans och avropstidplan.  

Dalux Kombinerar en 3D-vy av verkligheten baserat på vilken 
exakta position och vad som visas på Ipaden.  

Leveransspecifikationer Ett dokument ska utvisa vad som ingår i leverantörens 
åtagande i projektet.  
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SIS Svenska standardiseringsorganisationen, för standarder 
inom byggbranschen. 

Solibri 

Ett verktyg som analyserar BIM-modellernas 
tillgänglighet, kvalitet och säkerhet. 

3D-modell Ett tredimensionellt objekt som tillverkats i en digitalt 
styrd process. 

2D-ritning Ett färdigt dokument som redovisas på papper eller på 
bildskärm och som beskriver ett eller flera fysiska objekt 
i huvudsakligen grafisk, skalenlig och symbolisk form. 
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1 Inledning 
Undersökningen till examensarbetet omfattas av 15HP vid Jönköping Tekniska 
högskola med inriktningen byggteknik. Samarbete för studien är med NCC Sverige AB, 
där NCC:s projekt för nybyggnaden av hus D1 vid Länssjukhuset Ryhov är underlag 
för undersökningen. Studiens syfte är att undersöka hur 3D-modellen kan ersätta 2D-
bygghandlingar som informationsbärande i produktionen, för att uppnå en nollvision 
om 2D-ritningar i produktionen.  

1.1 Bakgrund 
Byggbranschen står ständigt inför tekniska utvecklingar där nya metoder tillämpas i 
byggprojekten för att effektivisera själva byggprocessen (Gerbert, Castagnino, 
Rothballer, Renz & Filitz, 2016). En stor del till denna digitaliserade utvecklingen är 
byggnadsinformationsmodellering (BIM), som är ett digitalt arbetssätt där information 
kopplas samman till en modell eller ritning (Eastman, Teicholz & Sacks, 2011).  
Trots att det finns accelererande utveckling inom teknik, är byggbranschen 
anmärkningsvärt långt ifrån att anta denna senaste utveckling jämfört med andra 
industrier (Koseoglu & Nurtan-Gunes, 2018). Tidigare forskning bekräftar ett hinder 
till att utvecklingen av 3D-modellering och BIM i branschen inte kommit längre är det 
faktum att branschen jobbar i olika programvaror (Lindblad & Vass, 2015). För 
närvarande finns det ett flera pilotprojekt inom BIM, där metoder för BIM-
implementering kan utvecklas och ge stor erfarenhet till byggbranschen (Koseoglu & 
Nurtan-Gunes, 2018).  

1.2 Problembeskrivning 
När det kommer till utvecklingsprocessen av BIM har det varit tydligast i 
projekteringsfasen jämfört med produktionen, då det har varit svårt att se en direkt vinst, 
men även se för och nackdelar när väl tekniken möter praktiken (Skanska, 2010). I 
produktionen finns det fortfarande traditionella metoder på plats där slutprodukten 
levereras som begränsas fördelarna med BIM-implementering (Koseoglu, & Nurtan-
Gunes, 2018). De nämner även att det finns stora brister i informationsöverföringen av 
den digitala data från kontoret till byggarbetsplatsen.   

När det kommer till implementeringen av BIM så måste organisationsförändringar ske 
för att arbetsmetodiken kan nå sin möjliga potential. Det finns dock en okunskap om 
vilka förändringar som behöver ske för att BIM skall implementeras och nå sin möjliga 
potential (Lindblad & Vass, 2015). I organisationer där BIM-implementeringen skall 
antas bör aktörer övertygas om fördelarna med användningen. Det vill säga att idén 
eller visionen för en ny teknik behöver vara tillräckligt bred för att mångfald av olika 
aktörer ska se de som en lösning till en rad av problem (Koseoglu, & Nurtan-Gunes, 
2018).  Det finns även ett problem med den digitala utvecklingen där alla individer eller 
företag inte har samma förutsättningar att införa nya metoder som kan effektivisera 
byggprocessen (Dr. Schober, Kai-Stefan & Dr. Hoff. 2016).  
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Digitaliseringen i byggbranschen växer allt snabbare fram medans, regler, avtal och inte 
minst en standardiserad metodik för att arbeta med BIM, går desto långsammare 
(Kumar, B. 2015). Även Linderoth (2013) nämner att juridiken är en bidragande orsak 
till att 2D-ritningar fortfarande använd i stor utsträckning, då 2D-ritningarna fungerar 
som juridiskt bärande dokument. Linderoth (2013) menar att om BIM skall nå sin fulla 
potential krävs det att elektroniska dokument, men även elektronisk information ska 
kunna vara juridiskt bindande. Även Wang et al. (2013) menar att på att de projekt som 
använder sig av BIM idag använder det mest för visualiseringssyfte och inte som en 
juridisk handling.  Detta medför att 2D-ritningar används fortfarande som 
bygghandlingar trots den ökade digitaliseringen i branschen.  

 
Ute i byggproduktionen domineras fortfarande det dagliga arbetet av manuella 
processer och pappersarbete istället för den modellbaserad informationstekniken. I 
byggprojekten blir de då många pappersritningar som skapas, skall hanteras och 
eventuellt revideras, som blir resurskrävande (Koseoglu, & Nurtan-Gunes, 2018).  

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med examensarbete är att analysera vilka förutsättningar som krävs för att 3D-
modellen ska fungera som bygghandling?  

• Vilka krav ställs på en 3D-modell för att den ska kunna fungera som 
bygghandling ur ett juridiskt perspektiv?   

• Hur ska säkerställningen ske för 3D-modellhandligen och hur ska granskningen 
gå till? 

• Hur når man ut med 3D-handlingar i produktionen? 

1.4 Avgränsningar 
Studien avgränsas till att studera ritningshanteringen på NCC Sverige AB, där enbart 
produktionsprocessen för Ryhovs projektet D1 kommer betraktas. Kommer heller inte 
ta hänsyn till ekonomiska faktorer. Fokus ligger på att hur BIM modellen kan ersätta 
ritningshanteringen ute i produktionen, ur perspektiv för entreprenörens tjänstemän, så 
nollvision om inga 2D-ritningar i produktionen uppnås. 

1.5 Disposition 
Rapportstrukturen är uppdelade i sex delar där första delen är inledning. Där beskrivs 
studiens bakgrund, problembeskrivning, mål, syfte, frågeställningar samt vilka 
avgränsningar som studien har. Rapportens andra del är metod och genomförande där 
datainsamlingsmetoder, litteraturstudier, observationer och intervjuer men även 
kopplingen mellan metod och studiens frågeställningar. Sedan beskrivs arbetsgången i 
studien och dess trovärdighet. I del tre teoretiska ramverk görs en kortfattad beskrivning 
om forskningsarbeten inom ämnet.  Fjärde delen i rapporten är empiriska data där all 
informationsinsamlingen från litteraturstudie, observationer och intervjuer samlas in 



Metod och genomförande 

10 

som kommer sedan analyseras. I femte delen kommer analys och resultat att 
presenteras. Där analyser genomföras på den insamlade data, samt hur empirin kopplas 
till det teoretiska ramverket. Resultatet från varje frågeställning presenteras även i 
denna del. Rapportens sista del diskussion och slutsats diskuteras genomförandet av 
studien samt metodvalet för studien. Sedan beskrivs slutsatser av studien och vidare 
presenteras förslag på vidare forskning.    

2 Metod och genomförande 
I denna del av rapporten redovisas undersökningsstrategi och de metoder för 
datainsamling som valts. Kopplingarna mellan metodvalet och studiens frågeställningar 
samt trovärdigheten för metodvalet beskrivs även i denna delen av rapporten. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Informationsinsamlingen till studien är av kvalitativ form där litteraturstudie, 
observationer samt semistrukturerade intervjuer står för den insamlade informationen. 
Kvalitativa metoden bygger på att information samlas in från olika analyser i textformat 
och sedan granskas kontinuerligt under själva insamlingen (Patel & Davidsson, 2011). 

För att skapa sig en djupare förståelse inom 3D-hanteringen användes litteraturstudier. 
Förkunskaper från litteraturstudien användes till att bygga upp frågor till intervjuerna. 
Personerna på företaget är väl inlästa och kunniga inom området, som skapar hög 
trovärdighet i svaren de lämnar. De intervjuerna som görs är av kvalitativ datainsamling 
och innehållet av frågorna är av öppenhet. I den teoretiska litteratur som söks är studien 
av verbal och kvalitativ (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2013). 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

I figur 1 visas en beskrivning om hur de olika metodvalen har valts för att besvara de tre 
frågeställningarna som ställds i studien. 
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Figur 1: Koppling mellan frågeställning och metoder för datainsamling 

2.2.1 Frågeställning 1: Vilka krav ställs på en 3D-modell för att den ska 
kunna fungera som bygghandling ur ett juridiskt perspektiv?  
För att besvara ovanstående frågeställning tillämpades två metoder i form av intervjuer 
och litteraturstudie. För att undersöka vad det är som krävs av en 3D-modell att fungera 
som bygghandling ur ett juridiskt perspektiv, samlades information in via litteratur och 
tidigare analyser. Sedan följdes undersökningen upp av intervjuer med tjänstemän för 
att få en djupare insikt i vart problemet ligger. 

2.2.2 Frågeställning 2: Hur ska säkerställningen ske för 3D-
modellhandligen och hur ska granskningen gå till? 
Tre metoder har anpassats för att besvara den andra frågeställningen, där 
litteraturstudien och observationer har varit till en grund för att samla på sig information 
inom ämnet. Som sedan utveckla det till intervjuer för att få en djupare kunskap utifrån 
den insamlade empirin.  

2.2.3 Frågeställning 3: Hur når man ut med 3D-handlingar i 
produktionen? 
För att besvara den tredje frågeställningen tillämpades intervjuer med tjänstemän och 
yrkesarbetare, men även observationer för att få en uppfattning om hur det skulle kunna 
appliceras på detta projektet.  

2.3 Litteraturstudie 
Litteraturstudien utgår från databaser samt böcker som finns tillgängliga vid 
högskolebiblioteket på Jönköping University. Databaser som har använts till 
litteraturstudie är främst Scopus, men även Primo samt Google Scholar har använts. 
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Vetenskapliga artiklarna, böcker och tidigare uppsatser inom ämnet har studerats för 
litteratursökningen.  Sökorden som användes är mestadels på engelska för att få en 
större spridning på sökningarna.  

Sökord:  

• Building information modeling  

• Construction industry 

• Limiting the application of BIM 

• Legally binding documents 

• Digitization of the construction industry 

2.4 Valda metoder för datainsamling 
Litteraturstudie, observationer samt semistrukturerade intervjuer ligger som grund för 
den insamlande data till studien. Metoderna för är av kvalitativ ansats då människors 
åsikter samt syn skall ligga som grund för studiens resultat. 

2.4.1 Litteraturstudie  
En litteraturstudie ger grundläggande kunskaper och ökad förståelse för ämnet. 
Metodens arbetsgrund går ut på att analysera och tolka den befintliga informationen 
från vetenskapliga referenser som används för att summera olika slutsatser (Patel & 
Davidsson, 2011). Användningen av litteraturstudien kommer skapa grundläggande 
kunskaper till ämnet för studien och dess frågeställningar. Med en ökad förkunskap 
inom ämnet från vetenskapliga referenser ökar validiteten och reliabiliteten för studien. 

2.4.2 Semistrukturerade intervjuer 
För att undersökningen ska fungera så bra som möjligt då företaget är under produktion, 
utfördes semistrukturerade intervjuer på intervjuarens arbetsplats. De 
semistrukturerade intervjuer som metodval av forskningsteknik motiveras genom 
interaktiva, upplevelser, erfarenhet och flexibilitet av de intervjuade (Kallio, Pietilä, 
Johnson, & Kangasnieme, 2016). Där de inblandade i undersökningen inte kommer att 
intervjuas, då de kan påverka resultatet (Thurén, 1991). Frågorna som ställs kommer att 
vara välstrukturerade, med en kvalitativ teoretisk litteratur bakgrundsstudie.   

2.4.3 Observationer 
För att öka validiteten och reliabiliteten för intervjuerna skedde observationer på plats 
vid projektet Ryhov D1. Observationerna skedde på individer i projektet, där de var 
aktivt sysselsatta (Bryman, 1989) och (Fangen, 2005).   
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2.5 Arbetsgång 
För insamlingen av den data som används beskrivs nedan hur rapportens arbetsgång har 
gått tillväga men även besvarade de frågor som ställts i frågeställningen. 

2.5.1 Litteraturstudier 
Studien började med att allmänt göra en överblick av tidigare forskningsrapporter och 
artiklar som har forskat om liknande problem. Till detta användes högskolebiblioteket 
och där böcker med lämplig och relevant forskning valdes ut. Vidare sökning och 
informationshantering användes sök baserna Primo, Scopus och Google Scholar, där 
sökord bland annat building information modeling användes, se mer av sökorden i 
avsnittet 2.3. Utifrån det valdes vetenskapliga artiklar av relevans och som kunde stärka 
validiteten och reliabiliteten till studien. För att effektivisera arbetet av rapporten 
gjordes detta samtidig som utformningen av själva rapporten. 

2.5.2 Observationer 
För att skapa sig en tydligare kunskap om hur företaget arbetar gjordes deltagande 
observationer. Där information samlades in utifrån hur dialogerna gick runt om på 
kontoret rörande ämnet. 
 

2.5.3 Intervjuer 
Efter grundlig research hade tillräckligt kunskap insamlats, informationen som samlats 
in sammanställdes till intervjufrågor som i grunden besvarar de frågeställningar som 
har ställts i rapporten. För att skapa så god validitet på de intervjuade så valdes de ut 
med olika yrkesroller, där olika intervjufrågor skapades för tjänstemän och 
yrkesarbetare. Totalt intervjuades nio stycken personer, var av fem tjänstemän med 
olika yrkesroller och fyra yrkesarbetare i rollerna snickare, alla intervjuade arbetade för 
NCC. Tiden för intervjuerna varierade från cirka fyrtio minuter för tjänstemännen, till 
tio minuter för yrkesarbetarna. Differensen på längden av intervjuerna besvarar även 
okunskapen som yrkesarbetarna besitter om ämnet, trots att frågorna var olika ställda 
och inriktade och anpassade efter deras arbetsmoment. Se tabell 1 i avsitt 4.3 för statiskt 
från de intervjuades företag, yrkesroll, tidsåtgång och datum. 

Utifrån respekt, integritet från de intervjuade och allt skulle ske anonymt valdes 
insamlingen av svaren att dokumenteras i form av anteckningar, där även följdfrågor 
ställdes för att bekräfta att det som har sagts och antecknats stämde överens.  

Innan varje intervju startade ställdes några inledande frågor, detta för att skapa sig en 
uppfattning om reliabiliteten på den intervjuade men även få en uppfattning om vilken 
yrkesroll personen i fråga har suttit, se tabell 1 i avsnitt 4.3. Intervjuerna fortsatte sedan 
med de förberedda intervjufrågorna som var kvalitativa och fritt upplagda, så att den 
intervjuade kände öppenhet i att svar fritt.  

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes genom att författarna ställde frågor till 
respondenterna och sedan fick de själva svara fritt. Till en början var det kortare svar, 
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men efter att den intervjuade blivit lite varm i kläderna utökades svaren och kunde även 
gå tillbaka frågor och berätta mer om dem.  

Efter de semistrukturerade intervjuerna var klara sammanställdes allt och sparades ner 
för att sedan användas som empiri. Empirin analyserades slutligen mot det teoretiska 
ramverket för att sedan skapa en diskussion av validiteten och reliabiliteten och 
tillvägagångssättet för arbetet. 

2.6 Trovärdighet 
För att skapa en god kvalitet på datainsamlingstekniken som används, beskrivs 
begreppen validitet och reliabilitet. Dessa två står för trovärdigheten i vad som mäts 
och att det mäts på rätt sätt. Viktigt att eliminera slumpartade faktorerna genom att 
resultatet av undersökningen stämmer överens med tidigare undersökningar (Thurén, 
1991). För att skapa en god reliabilitet används semistrukturerade intervjuer, där 
intervjuerna handlade om hur individerna upplevde men även ställer sig till frågan som 
ställts. Respondenterna är personer som jobbar dagligen inom området och är väl 
pålästa inom ämnet. För att skapa en god validitet för frågeställningarna var det viktigt 
att skapa tydliga och välstrukturerade frågor, där frågorna testades på försökspersoner 
innan intervjuerna, för att klargöra om frågorna var av god kvalité för studiens ändamål 
(Bryman, 2011).  
 
Författarna var väl förberedda inför intervjuerna med inledande frågor till varje 
yrkesgrupp, där intervjufrågorna var formulerade utefter tidigare 
forskningsundersökningar samt deltagande observationer på plats. De deltagande 
observationer gjordes under hela studien, då författarna var på plats vid etableringen. 
Observationer gjordes på tekniken vid etableringen samt ute i produktionen, där 
observationerna handlade om att se och höra hur yrkesarbetarna och tjänstemännen 
arbetade med BIM i de dagliga arbetsuppgifterna. Observationerna stärker därför 
studiens reliabilitet samt validiteten.  
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3 Teoretiskt ramverk 
I följande del beskrivs en vetenskaplig grund och förklaringsansats till studiens 
problem.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och område 

 

Figur 2: Koppling mellan frågeställningar och teorier 

Information till frågeställningarna kommer hämtas från tidigare forskning 
sammanställningar där resultatet och vidare forskning kommer att ligga som grund för 
studien, då området i sig inte är grundligt utforskat än. Se kopplingarna mellan 
frågeställningen och område i figur 2. 

3.2 Juridisk 3D-modell 
När det kommer till att 3D-modell skall vara juridiskt bindande och fungera som 
bygghandling finns det ett flertal problem. Ett grundläggande till att modellen inte 
används som bygghandling är att regler och avtal behöver klargöras samt hur modellen 
ska hanteras i avtalen som skrivs för att ersätta 2D-ritningarna (Linderoth, 2013). 
Avtalen i byggbranschen baseras mestadels av standardavtalen som AB 04, ABT06 och 
ABK 09 (Deli, 2012). Dessa standardavtal involverar inte den digitala 
informationsleveranser tillräckligt väl (Kumar, B. 2015). Enligt Söderberg (2011) 
fallstudie tillämpas allmänna bestämmelser till stor del vid varje entreprenadavtal, som 
kan skapa svårigheter rent juridisk för informationsmodeller som bygghandling. 
Anledningen till detta är att informationsmodeller inte finns med i de allmänna 
bestämmelsernas klassificering av kontraktshandlingar, då modellen hamnar i den 
lägsta rangen bland övriga handlingar. Det innebär att om uppgifter på ritningar och i 



Teoretiskt ramverk 

16 

informationsmodeller är motstridiga ska entreprenören utgå ifrån det som står på 
ritningarna enligt allmänna bestämmelser. 
 
Saknade av kompletta standardavtal inom BIM och riktlinjer hur modellen skall fungera 
som juridisk handling är något som hindrar utvecklingen av BIM (Linderoth, 2013). 
BIM Alliance arbetar med att få fram standardavtalen som kan kompletteras med 
bestämmelser som nyttjanderätt och äganderätt av modellen. BIM Alliance (2016) 
föreslår även att rangordningsregeln bör skrivas om så att 3D-modellen väger tyngre än 
ritningar och beskrivningar, rent juridiskt. BIM Alliance (2018) har även gjort 
exempelavtal som kan användas vid digitala leveranser av modeller som bygghandling, 
avtalen specificeras hur modellen får nyttjas samt hur modellen får ändras. Även 
(Kumar, B. 2015) menar att ett grundläggande problem till att modellen inte används 
som bygghandling är nyttjanderätt, upphovsrätten samt äganderätten av den digitala 
informationen. Där dessa aspekter behöver klargöras hur modeller får användas, så att 
de företagsspecifika lösningar som finns i modellerna inte kopieras.   
 
Egna företagsspecifika lösningar kan skyddas enligt upphovsrättslagen (1960:729). 
Men för att lagen skall gälla måste verket ha uppnått verkningshöjd, genom att verket 
har individuell särprägel som ett resultat av upphovsmannens skapande eller kunna visa 
upp originalet. Upphovslagen behandlar även nyttjanderätt av verk genom att 
upphovsmannen avtalar med en individ om i vilken omfattning och för vilka ändamål 
denna får förfoga över verket. Det avser i första hand modeller och ritningar, men det 
kan också tillämpas på byggnadsverket som sådant. Nyttjandet av digital information 
behöver anges som en del av leveransspecifikationen, som kan vara till underlag för 
avtal mellan parterna. Avtala om nyttjanderätt baseras mestadels på ABK 96 och 13 
SIS - Swedish Standards Institute, 74–75. Kumar (2015) hävdar att det är lämpligt att 
se över standardvillkoren om nyttjanderätten, med förutsättningar till vilket projekt som 
drivs, eftersom tillämpningen på dessa standardvillkor kan vara bristfälliga för den 
digital informationshantering.  
 
I Koseoglu och Nurtan-Gunes (2018) fallstudie har utvalda underentreprenörer åtkomst 
till en begränsad del av nyttjanderätten till den digitala informationen, där 
underleverantörer bara se de problem / dokument som är relaterade till deras företag. 
Vidare nämner de att det bör finnas en loggbok om vilka ändringar som gjorts i 
modellen, när det har utförts men, även av vem, för att kunna spåra eventuella 
felaktigheter rent juridiskt.  

3.3 Granskning av 3D-handlingar 
När det kommer till att granska och säkerställa att rätt information finns i modellen till 
bygghandlingar ställs de stora krav på granskningsprocessen. Winkler (2009) påvisar 
även betydelsen av att involvera kompetent personal från byggproduktion samt 
byggprocessen i allmänhet vid projekteringsskedet för att öka kvaliteten på 
samgranskningen. På så vis menar Winkler att produktionstekniska fel eventuellt kan 
upptäckas vid ett tidigt skede samt att fler individer bidrar med mer infallsvinklar.  
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Echemuller och Lambeck (2009) påvisar att det finns en generell tidsbrist i 
granskningsskedet av bygghandlingar, där tidsbristen gör de svårt för konsulter att 
avsätta tid till granskningen och säkerställa kvaliteten på bygghandlingarna som 
levereras. Vidare nämner Echemuller och Lambeck att beställaren är oftast orsaken till 
denna tidsbrist då beställaren oftast vill börja bygga så snabbt som möjligt. Detta 
medför att bygghandlingar i sin tur inte är helt klara vid produktionsstart. Echemuller 
och Lambeck menar på att projekteringsledaren eller beställaren har ansvar att 
möjliggöra tid till kontinuerlig samordning under projekteringen samt delta i 
samordningsarbetet.  

Konkurrensverket (2014) nämner några vanligt förekommande exempel som kan ske 
när det brister i samgrankningen av bygghandlingar, som kunde eventuellt förhindras 
om ritningarna varit korrekt samordnade från början. Ett förekommande exempel kan 
vara när beställaren har föreskrivit fläktaggregat som inte ryms inom den angivna ytan 
som den ska vara. Entreprenören behöver då på beställarens bekostnad tvingas riva eller 
flytta innerväggar för att få plats. Denna typen av fel uppstår på grund av brister i 
beställarens samgranskning av de bygghandlingar som framtagits av olika konsulter. 
Det finns med andra ord ett klart samband mellan kvaliteten på de handlingar (tekniska 
beskrivningar, ritningar, rambeskrivningar, mängdförteckningar, etc.) som beställaren 
lägger med i sitt förfrågningsunderlag för att definiera omfattningen av entreprenaden 
och vilken mängd ÄTA-arbeten som entreprenören kommer kunna begära ersättning 
för av beställaren utöver kontraktssumman (Konkurrensverket, 2014).   

BIM Alliance (2016) samt Svenska Bostäder (2017) har anvisningar om hur modellen 
skall hanteras i granskningsskedet samt förslag på vilka discipliner som skall involveras 
i processen.   

3.4 Digitala bygghandlingar ute i produktionen 
Även om det finns flera forskningsarbeten som visar hur BIM förbättrar och 
effektivisera produktiviteten, men forskningen är oftast begränsad till kontorsmiljön 
och inte till själva byggproduktionen (Koseoglu, & Nurtan-Gunes, 2018). Forskning 
om BIM är huvudsakligen inriktad på teoretiskt BIM-genomförande inom design och 
projekteringsfasen (Santos, Costa & Grilo, 2017).  Vidare nämner de att forskningen 
inom BIM-implementering i produktionen är begränsade med prototyper skapade för 
enskilda projekt som fokuserade på en specifik uppgift på plats.  Koseoglu och Nurtan-
Gunes (2018) nämner också behov att göra forskning på generella principer som 
gealiserar BIM-genomförandet i produktionen för alla typer av byggprojekt.   

I Kim et al. (2013) fallstudie testas ett system genom att använda sig av digital 
ritningshantering på mobilen/Ipad ute i produktionen. Studien visar att kvaliteten kan 
förbättras samt att byggtiden minskar då informationen nås direkt på plats. 
Informationshantering på plats minimerade risken även risken för omarbeten då rätt 
information kunde nås ut direkt till yrkesarbetarna (Kim et al., 2013). Den 
gemensamma punkten i utvecklingen av digital ritningshantering i produktionen är att 



Teoretiskt ramverk 

18 

förbättra projektets prestanda när det gäller tid, kostnad och kvalitet, finns dock brister 
i hur det praktiskt ska genomföras (Koseoglu, & Nurtan-Gunes, 2018).  
 
Davies och Harty (2013) utvecklade ett verktyg som kallades Site BIM som användes 
för att stödja den digitala arbete ute i byggproduktionen, så att yrkesarbetarna kunde få 
tillgång till detaljerad information, från exempel detaljsnitt direkt på plats. Verktyget 
Site BIM implementering bedöms vara framgångsrik eftersom tekniken godkändes, 
levererades och adopterades av användarna i projektet. 

3.5 Okunskapen kring digitaliseringen 
I Sun, Jiang och Skibni (2017) litteraturstudie redogörs det hur BIM användandet 
begränsas i byggindustrin, där begränsningarna delas in i fem kategorier teknik, 
kostnad, ledning, personal och juridik. Primärt begränsas utvecklingen främst av 
ekonomiska skäl som att utbilda anställda, för inköp och underhåll av tekniken, som 
hårdvara och programvara. Sedan påvisas användandet begränsas av ledningen på 
arbetsplatsen där struktur och strategier för en effektiv implementering saknas, samt att 
projektledare saknar kunskap, men även kompetens för att kunna utveckla användandet 
av BIM. Sun et al. (2017) studie anger även att de finns ett motstånd till förändring av 
etablerade arbetssätt och behovet att vidareutbilda anställda inom BIM är stort.  

I Lindblad och Vass (2015) fallstudie om implementeringen av BIM påvisas att 
implementeringen av BIM är en inlärningsprocess för organisationen. Där det finns 
traditionella arbetsmetoder som är svårt att förändra samt att se vinning med de nya 
rollerna som behöver tillkomma i organisationen, för att BIM ska implementeras. 
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4 Empiri 
I detta kapitel redovisas den empirisk data som samlats in i form av litteraturstudie, 
observationer och intervjuer.   

4.1 Observationer 
Dialoger och kommunikation mellan olika yrkesroller på ett kontor är vanligt 
förekommande och speciellt på ett byggnadskontor där kontorslandskapet är öppet. Där 
allt ifrån platschefer till arbetsledare sitter och arbetar tillsammans.  

De observationer som gjorts under arbetet redovisas här. Där dom löpte under hela 
projektets gång för att säkra validiteten i undersökningen. Även iakttagelser som gjort 
handlar om hur välutrustat kontoret är digitalt.  

Etableringen bygger på två våningsplan, där planen är blandat med kontor och 
lunchrum på första plan och på plan två kontorslandskap, bokningsbara grupprum och 
större mötesrum. Kontoret är utrustat med dubbla skärmar för varje kontorsplats, 
dockstationer för datorer, tangentbord, datormus och arbetstelefon. Finns även ett VR 
rum på våning två, där modellen kan visas upp. Allt ifrån intresse från plats besökande 
till arbetsmoment i produktionen.  

Alla arbetsledare är även utrustade med Ipad, främst för att kunna visa ritningar för 
yrkesarbetarna ute i produktionen.  

Ett välutrustat kontor är den uppfattningen som fås om projektet Ryhov D1. Där 
individerna på kontoret samt yrkesarbetarna är intresserade av tekniken men även NCC 
är intresserade och villiga att satsa på det digitala. Detta medför att saknas det digitala 
verktyg så är det inte något problem att få det beställt. Kontoret och hela projektet har 
alla förutsättningar att skapa en nollvision pappershanteringen.  

4.2 Intervjuer 
Tabell 1. Statistik från de intervjuade 

	
Företag: Yrkesroll/Position: Tid: Datum 

NCC Entreprenadingenjör/Anbudsingenjör 35	min 2019-03-05 

NCC Projektinköpare 42	min 2019-03-05 

NCC Arbetsledare 44	min 2019-03-12 

NCC Arbetsledare/Logistikansvarig 43	min 2019-03-12 

NCC Platschef 40	min 2019-03-12 

NCC Yrkesarbetare/Snickare 10	min 2019-03-12 
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NCC Yrkesarbetare/Snickare 10	min 2019-03-12 

NCC Yrkesarbetare/Snickare 10	min 2019-03-12 

NCC Yrkesarbetare/Snickare 10	min 2019-03-12 

4.2.1 Tjänstemän 
I detta stycke redovisas den insamlade empiri, se bilaga 1 för intervjufrågorna till 
tjänstemännen.   

4.2.1.1 Juridiskt 3D-modell 
Tjänstemännen nämner att det finns en stor osäkerhet i att använda modellen som 
bygghandling ur ett juridiskt perspektiv. Osäkerheten menar respondenterna beror på 
två saker främst att 3D-modellen är så pass informationsrik som skall tolkas och 
granskas rätt av alla entreprenörer samt att de finns traditionellt arbetssätt att använda 
sig av 2D-ritningar som bygghandlingar.  
 
Respondenterna nämner att det behöver ställas stora krav på den som leverera modellen 
om modellen skall fungera som bygghandling. Det vill säga att detaljeringsnivåer på 
modellen behöver vara så pass hög att rätt information ska kunna utvinnas från 
modellen och inte vara tolkningsbar. Problemet är ibland att alla inblandade entreprenör 
inte kan modellera efter den detaljeringsgrad som krävs för att modellen skall vara 
bärande rent juridiskt som bygghandling nämner anbudsingenjörer. Vid projektet har 
till exempel arkitekterna inte haft rätt detaljeringsgrad när det kommer till objekttyper, 
rätt littrering, detaljsnitt etcetera, i modellen. Det vill säga att arkitektens modell har 
brister som inte fungerar att bygga efter ute i produktionen och därför skulle inte 
modellen enbart fungera som bygghandling nämner projektinköparen och 
anbudingenjören. Arbetsledaren tror dock att modellen borde kunna användas som 
bygghandling men med kompletterande 2D-ritningar, för att klargöra vissa beslut.    
 
Versionshantering av 3D-modellen är även ett juridiskt bekymmer nämner 
respondenterna. Juridiskt behöver man veta vilka handlingar man bygger efter just den 
dagen, samt att det måste finnas en stämpel på den handlingen som man bygger efter. 
Logistikansvarige menar att en 3D-modellen är inte stämplad och rent juridiskt så måste 
det vara stämplat på den dagen som man väljer att bygga. För att modellen skall kunna 
stämplas och fungerar som en bygghandling menar respondenterna att en låsning av 
modellen behöver ske för att modellen ska kunna granskas och stämplas av alla 
inblandade entreprenörer. Projektinköparen påvisar även samma sak och nämner att 
“Vad har köpts och var finns ett nolläge i en modell är viktigt för att en modell skall 
fungera som bygghandling”. Tjänstemännen menar en stämpling av modellen är absolut 
nödvändigt för att det skall fungera rent juridiskt om motstridigheter skulle uppstå den 
dag man bygger.  
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Tjänstemännen nämner även problematiken med nyttjande- och äganderätt över 3D-
modellen som bygghandling rent juridiskt. Respondenterna menar att det finns flera 
aktörer som arbetar i modellen och en problematik är vem som bär det yttersta ansvaret 
för modellen om den skall stämplas som gällande handling. Även nyttjanderätten av 
modellen, hur saker får ändras samt tilläggas i modellen under tiden som den skall vara 
juridiskt bindande dokument menar tjänstemännen att det finns osäkerheter i. 
Platschefen och projektinköparen nämner även problematiken kring nyttjanderätt av 
modellen är att företagsspecifika lösningar som NCC använder sig av kan bli 
tillgängliga för andra entreprenörer i projektet. På så vis kan eventuellt en lösning 
kopieras. Tjänstemännen menar på att det måste tillkomma en hel del riktlinjer på en 
nationell nivå om nyttjande- och äganderätt av modellen innan 3D-modellen kan 
fungera som bygghandling.   

4.2.1.2 Digital bygghandling 
Projektinköparen ser positivt på en utveckling av att använda modellen som 
bygghandling. Vidare nämner projektinköparen att “tidsbesparing kan utvinnas genom 
att prissätta direkt från modellen för anbud, istället för att använda ritningsunderlag via 
bluebeam eller andra metoder som är betydligt mer tidskrävande”.  De andra 
respondenterna instämmer med projektinköparen om att det skulle bli lättare att beställa 
objekt direkt från modellen om den skulle fungera som bygghandling. Genom att få ut 
digitala koder som kan utvinnas direkt från modellen kan stora tidsbesparing göras 
menar respondenterna. 

4.2.1.3 Säkerställningen av modellen  
Anbudsingenjören nämner att granskningen av modellen måste kontrolleras mot NCCs 
krav. Vidare nämner respondenten att först när det finns en kravprofil på modellen så 
är det först då brister på kvaliteten i modellen kan upptäckas. Platschefen nämner även 
att NCC har satt upp sina egna standarder för kvalitetssäkring som dem jobbar emot, 
där man följer BIP-koder med mera. Vidare nämner anbudsingenjörer och 
projektinköparen att det måste finnas en nationell standardisering på hur 
kvalitetssäkringen av en modell ska ske i produktionen. Respondenten menar att de 
standardiserade nätverket måste följas av alla för att det skall fungera i byggbranschen. 
Respondenterna nämner att de flesta företagen har egna system som modellen 
kvalitetssäkras mot. Platschefen menar att om ett nationellt standardiserat system för 
hur kvalitetsgranskning skall genomföras ska bli verklighet behöver det vara bättre än 
företagets system som används idag om det ska vara intressant att anamma. Vidare 
nämner anbudsingenjören att ett nationellt standardiserat system kräver mycket av dem 
som skall skapa och använda modellen och flera företag saknar de kompetensen.   

Granskningen sker i programvarorna bluebeam, solibri och dalux i produktionen. 
Projektinköparen nämner att om granskning av bygghandlingar skall ske effektivt så 
behöver riktlinjerna för alla inblandade i granskningsskedet vara samman. Vidare 
nämner projektinköparen att alla behöver följa samma ritningsunderlag och gör den 
under en begränsad tidsperiod, så att alla discipliner jobbar mot samma förutsättningar.  
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Logistikansvarig nämner att i granskningsprocessen måste det finnas tydliga krav på 
dem som granskar modellen om den skall fungera som bygghandling. Det måste finnas 
en eller flera beslutpersoner som tar ställning till att granskningen är korrekt utförd 
enligt de krav som ställs på modellen. Tjänstemännen nämner att beslutpersonerna som 
skall säkerställa att rätt information finns i modellen, behöver stämpla alla handlingarna 
som finns i modellen, då det behöver vara någon ansvarig för information i modellen. 
Vidare nämner logistikansvarige att just granskning och samgranskningsdelen i 
modellen är komplicerad fas i projektet. Där tillvägagångssättet hur man skall granska 
för att upptäcka eventuella kvalitetsbrister är svårt. Till exempel nämner respondenten 
att kvalitetssäkra projektet efter kollisionskontroller via solibri är inte helt vattentätt 
system för hur det fungerar ute i produktionen. Där respondenten nämner att på 
projektet har man fått ett stort problem utifrån detta. Då i modellen är en vägg 140 mm 
bred och ett avloppsrör 120 mm bred som inte kommer att ge något utslag på en 
kollision i programvaran solibri. Medan i verkligheten så behöver rörsystemen 
ihopkopplas med muffar som bygger ytterligare på rörets bredd, som har gjort det svårt 
att få plats med rören i väggen i projektet. Respondenten menar att det behöver finnas 
bättre strukturerat arbetssätt för att hitta och granska liknande brister, för att modellen 
enbart ska fungera som bygghandling.   
 
Respondenterna nämner även att modellen är samordnad av flera discipliner som sitter 
och modellerar i samma modell. Det medför att det är många discipliner som ska 
samgranskas i modellen som ställer stora krav på den som skall kvalitetssäkra 
samgranskningen. Arbetsledare nämner att granskningstiden för bygghandlingarna 
måste kontinuerligt fortsätta under produktionens gång, även då granskningen har gjorts 
i ett tidigare skede. Respondenten menar att den mänskliga faktorn har en inverkan på 
hur granskningskvaliteten kan variera i bygghandlingarna. Där mänskliga fel som 
missuppfattning, littreringsfel med flera kan få en avgörande roll ute i produktionen. 
Arbetsledaren menar att om modellen ska enbart fungera som bygghandling behöver 
generella strukturer och standarder på hur en granskningsprocessen ska ske för 
modellen, för att säkerställa att kvaliteten på handlingarn är tillräckligt bra för att bygga 
efter.  Vidare påvisar även platschefen att det bygghandlingar behöver granskas över 
en längre tid då till exempel installationer får plats i modellen men i verkligheten får 
det inte plats. Arbetsledaren nämner att modellen måste ständigt uppdateras och vara 
“levande” under projektet gång för att säkerhetställningen av modellen skall nå så 
maximala potential. Platschefen nämner även att detaljeringsnivån på modellen 
behöver öka för att granskningen ska bli lättare för att spåra eventuella fel samt att 
tydliga riktlinjer hur granskningen skall gå till för att enbart modellen skall fungera som 
bygghandling.	 

4.2.1.4 Okunskapen kring digitalisering 
Okunskapen till att etablera digitala hjälpmedel menar respondenterna beror på flera 
faktorer. Men den gemensamma utgångspunkten är att fallenhet och intresse måste 
finnas för att digitaliseringen ska appliceras. Projektinköparen nämner att 
“pappersritningar fungerar alltid även om nätet strular” vidare nämner han att det kan 
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finnas bristande tillit till de digitala verktyg som finns och därför anammar inte det 
digitala.  

Enhetsåterföring är viktigt så att kunskapen kan spridas mer än bara till denna grupp 
och denna plats om digitaliseringen skall utvecklas. Dock fördelen med att använda 2D-
ritningar är att man lär känna sitt projekt och få mer kontroll på det eftersom man 
behöver lägga mer tid på själva handlingarna.  

4.2.1.5 Digitala produktionshanteringen på projektet 
Arbetsledaren på projektet berättar att Ipads är något som används ofta ute i 
produktionen bland arbetsledare “yrkesarbetarna tycker det är bra med de digitala 
verktygen, dock så är det tyvärr bara vi som har fått Ipads. Jag tycker att tekniken skulle 
underlätta om alla fick samma tillgång till alla digitala hjälpmedel”. Arbetsledaren 
fortsätter sedan berätta om att få den äldre generationen att använda olika program så 
måste de vara lättförståeligt samt att modellen behöver vara uppdaterad så att dem kan 
lita på att rätt information finns i modellen “Andra digitala verktyg som är väldigt bra 
är bluebeam och dalux och dessa använder vi som arbetsledare hela tiden”. Där 
programvaran dalux kombinerar en 3D-vy av verkligheten baserat på vilken exakta 
position och vad som visas på Ipaden.  
Flera arbetsledare jobbar så att de själva sitter nästan helt digitalt, men att de skriver ut 
ritningar till yrkesarbetare för att visa och sedan ge dom den. “Tyvärr så är det mycket 
lättare att skriva ut en ritning till yrkesarbetarna och sedan ta med den ut i produktionen 
för att visa vad de ska göra och hur det ska göra det, för att sedan lämna över ritningen 
så att de själva kan kontrollera sitt arbete”. 
 
Platschefen berättar att de har försökt att nå ut till yrkesarbetarna med de digitala 
verktygen med hjälp av tv-skärmar som står utställda. “Vi har försökt att informera 
yrkesarbetarna med hjälp av tv-skärmar som delar information om de digitala 
verktygen, men även information om projektet som de jobbar med. Tyvärr så är de inte 
riktigt mogna för tekniken än utan de stänger bara av skärmarna hela tiden”. 
Yrkesarbetarna nämner att det arbetar utefter de förutsättningar de tillhandahålls, dock 
finns det en avsaknad av ett teknikintresse hos vissa yrkesarbetare då de är vana att 
arbeta utefter 2D-ritningarna som tillhandahålls.    

4.2.1.6 Nollvision om pappersritningar 
En nollvision för pappershanteringen ute i produktionen är alla enade om att det 
kommer att dröja. De är även enade om att storleken på projekten har stor betydelse. 
Platscheferna på Ryhov D1 berättar “stora projekt som detta kommer inte använda 
pappersritningar, det är en tröskel att kliva över. I stora projekt som detta så finns 
resurser för de och framförallt ett intresse, det är något som kommer att löna sig”. 
respondenten fortsätter sedan att berätta att problemet för projektet Ryhov är 
datatäckning och att projekt måste driva den digitala biten själva och inte NCC. 
Respondenten menar även att tjänstemännen är redo för tekniken, men att inte alla 
yrkesarbetare som är mogna ännu. På grund av dessa orsaker tror platschefen att det 
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kommer ta cirka tio år innan pappersritningarna är helt borta i produktionen och arbetet 
sker helt digitalt. Logistikansvarig är mer positiv till nollvisionen, respondenten tror att 
det kan vara rimligt om fem år, där han säger “jag tror på det framöver, det finns jobb 
och vi är där digitalt och det bara ökar och det finns ett stort intresse”. Medans en av 
arbetsledare på projektet säger “tror inte det kommer att gå på många år, 
yrkesarbetarnas invalda beteende att man ska ha en pappersritning i handen”. 
Arbetsledaren menar även om man utgår ifrån att arbeta digitalt med solibri, bluebeam 
och dalux så kommer det ta cirka tio år innan man kan nå en nollvision. Respondenten 
fortsätter sedan att berätta ”att dagens 3D-modell är bristande, finns inte en tillräckligt 
detaljerad modell för att kunna snitta ut och göra detaljritningar”.  

Enligt projektinköparen är projekten tillräckligt stora så kommer det inte längre att 
finnas några pappersritningar, utan då är det mer kommunikationen som måste 
förbättras. Något som respondenten tror är rimligt inom en snar framtid. Medan 
entreprenadingenjörer är skeptiskt till att en nollvision är något som är rimligt inom en 
snar framtid, respondenten berättar att “tyvärr så ligger det långt bort, för att kunna 
utveckla detta måste arbetsledare var mer utbildade och även hur de i sin tur kan 
använda rumsbeskrivningar, så att även dom är utvecklade att enkelt kunna följas 
digitalt ute i produktionen för alla olika aktörer”.  

4.2.2 Yrkesarbetare 
I detta stycke redovisas den insamlade empiri, se bilaga 2 för intervjufrågorna till 
yrkesarbetarna. 

4.2.2.1 Ritningshantering i produktionen 
Hos yrkesarbetarna varierar det hur de arbetar med ritningar ute i produktionen. Några 
av dom berättar att de i stort sätt bara jobbar digitalt med hjälp av sin egen mobil för att 
kolla på ritningar och sedan får hjälp av arbetsledare som visar på sina Ipad. En 
yrkesarbetare säger “jag jobbar så mycket jag kan med digitala ritningar, använder min 
egen mobil då jag inte har fått något annat av företaget”.  Flera yrkesarbetare nämner 
att skulle de få ut egen Ipad så skulle de frångå pappersritningar och arbetat mer digitalt 
än vad de gör idag. Dock vill vissa yrkesarbetare bara arbeta utifrån vanliga utskrivna 
pappersritningar, de själva säger “jag har alltid jobbat såhär och det fungerar bra för 
mig”.  

4.2.2.2 Digitalisering   
Alla yrkesarbetarna är positiva när arbetsledaren kommer ut och visar modellen direkt 
på plats i Ipaden. Flera yrkesarbetare nämner att se modellen på plats via arbetsledarens 
Ipad underlättar för vissa arbetsmoment, då ett bättre helhetsperspektiv fås när man kan 
visualiseras sig själv i modellen och se varför man bygger som man gör.   

Dock varierade hur yrkesarbetarna vill anamma de digitala i deras arbetsuppgifter. Flera 
är väldigt öppna för att lära sig och arbeta digitalt medan vissa är bekväma med att 
arbeta efter pappersritningarna som finns. En yrkesarbetare berättar “just nu bygger jag 
en bar och här är det perfekt att se med hjälp av 3D-modellen hur den ska se ut när den 
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är färdig, vilket gör det mycket enklare att bygga upp den utan att vara ovetandes om 
att det är rätt eller fel, för bygga det kan jag”. Yrkesarbetare fortsätter att berätta sen 
hur han själv jobbar med pappersritningar, men han tar gärna hjälp av en arbetsledare 
som kan visa på sin Ipad. Andra yrkesarbetare berättar hur smidigt det har blivit med 
digitala ritningar, att slippa gå runt med en hel pärm med ritningar och nu ha allt i 
mobilen som snabbt går att ta upp. Tyvärr så är det inte alla som vill jobba digitalt även 
att de är positiva, vissa tycker att det kan absolut fungera bra och kanske till och med 
bättre. “Men för mig så fungerar det bra med pappersritningar, gillar att ha en pärm med 
alla ritningar framför mig”.  

4.2.2.3 Okunskap kring digitalisering 
Okunskap till digitaliseringen är en faktor som ofta dyker upp bland yrkesarbetarna. De 
är alla enade om att det handlar om en generationsfråga, där den yngre generationen är 
väldigt öppna för tekniken som lär sig snabbt och använder till och med sina egna 
mobiler när de arbetar. Medan en av den äldre yrkesarbetaren säger att “Jag har alltid 
jobbat så här och det har fungerat bra”.  
 
Det finns en osäkerhet i att hantera digitala ritningar för den äldre generationen, men 
även en osäkerhet i att de inte litar på att 3D-modellen stämmer. En av yrkesarbetarna 
berättar “Jag hade absolut kunnat jobba efter 3D-modellen, men den stämmer ju aldrig 
och då kan jag inte följa den”. Detta skapar en tydlig bild att den äldre generationen vill 
ha en pärm med pappersritningar i handen så att de kan se och verkligen ta på något. 

4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
Litteraturstudiens resultat omfattar tidigare forskningsarbeten som är relevanta till att 
besvara rapportens frågeställning. Digitaliseringen går väldigt fort framåt och det 
handlar inte om att det inte finns digitala verktyg att använda, utan mer av en 
mognadsgrad hos yrkesarbetare och en pålitlighet till modellen. Det finns även problem 
ur ett juridiskt perspektiv hur en 3D-modell ska vara stämplad som en bygghandling, 
vem som ska bära ansvaret för modellen och även vart den ska lagras.  

Resultat från deltagande observationer på projektet, där författarna fick en tydlig 
uppfattning om att projektet var välutrustat med de digitala verktygen och att både 
tjänstemännen samt vissa av yrkesarbetarna hade kompetens att jobba helt digitalt.  

Intervjuernas resultat av nio stycken olika intervjuer har dessa skapat en tydligare 
uppfattning om hur de anställda ser på digitaliseringen om att använda 3D-modellen 
som bygghandling samt om en nollvision om inga pappersritningar. Svårigheten som 
ständigt dyker upp är vem som ska ta ansvaret för informationen i 3D-modellen och 
även vem är det som stämplar modellen för att man skall veta vad man bygger efter. 
Tjänstemännen menar även problematiken hur modellen skall lagras samt hur saker får 
tilläggas och ändras i modellen när den är juridiskt bindande är bidragande problem till 
att modellen inte fungera som bygghandling idag.  
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Tjänstemännen ser inte att de saknar något för att skapa sig en nollvision och bli helt 
digitala även ute i produktionen. De menar mer på att problemet ligger hos 
yrkesarbetarna där alla inte riktigt mogna för tekniken. Tjänstemännen tror att det 
kommer att ta mellan fem till tio år innan en nollvision helt kan infinna sig.  
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel ställs det teoretiska ramverket mot den insamlade empirin. Kapitlet 
bygger på en analys och ett resultat utifrån frågeställningarna som är ställd i rapporten.  

5.1 Vilka krav ställs på en 3D-modell för att den ska kunna 
fungera som bygghandling ur ett juridiskt perspektiv 

Nedan följer analys samt resultat av frågeställningen. 

5.1.1 Analys 
Vid intervjuerna framgår de att använda sig av en 3D-modell som bygghandling finns 
det juridiska brister som behöver klargöras. Respondenterna menade på att det finns allt 
för många osäkerhetsfaktorer för att modellen enbart ska fungera som bygghandling 
rent juridiskt. Enligt Linderoth (2013) är det just denna juridiska praktisk som gör att 
informationsmodellerna inte kan uppnå så fulla potential vilket gör att 2D-ritningar 
fungerar som juridiskt bärande dokument.  

Respondenterna menar att om en 3D-modell skall enbart fungera som bygghandling 
behöver modellen ha en hög detaljeringsnivå och vara så pass informationsrik så att 
inga misstolkningar kan ske. Enligt respondenterna kommer detta innebära att det 
behövs ställas stora krav på den som leverera modellen för att den skall fungera som 
bygghandling. Tjänstemännen menar att alla inblandade entreprenör inte kan modellera 
efter den detaljeringsgraden som skulle krävas samt att de finns traditionellt arbetssätt 
att använda sig av 2D-ritningar som bygghandlingar. Enligt Sun et al (2017) 
litteraturstudie anger utvecklingen av BIM i byggindustrin begränsas av fem olika 
faktorer teknik, kostnad, ledning, personal och juridik. De nämner även att de finns ett 
motstånd till förändring av etablerade arbetssätt och behovet att vidareutbilda anställda 
inom BIM är stort.  
Problemet med detaljeringsnivå och informationsleveranser av modellen menar 
(Kumar, B. 2015) beror på att byggbranschen baserar mestadels sina avtal på 
standardavtal mellan entreprenörerna. Dessa standardavtal är bristfälliga för den digital 
informationshantering. Enligt Söderberg (2011) fallstudie tillämpas allmänna 
bestämmelser till stor del vid varje entreprenadavtal, som kan skapa svårigheter rent 
juridisk för informationsmodeller, där rangordningsregeln har en stor inverkan.  
BIM Alliance (2016) arbetar även med att rangordningsregler bör skrivas om så att 3D-
modellen väger tyngre än ritningar och beskrivningar, rent juridiskt, för att BIM skall 
bli mer inplanterat i bygghanligskedet.    
 
Tjänstemännen nämner även problematiken med nyttjande- och äganderätt över 3D-
modellen som bygghandling rent juridiskt. Respondenterna menar att det finns flera 
aktörer som arbetar i samma modell och en problematik är vem som bär det yttersta 
ansvaret för modellen om den skall stämplas som gällande handling. Även 
nyttjanderätten av modellen, hur saker får ändras samt tilläggas i modellen under den 
tid som modellen är juridiskt bindande menar tjänstemännen finns osäkerheter i. 
Problematiken angående nyttjanderätten av modellen menar tjänstemännen att 
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företagsspecifika lösningar som används kan bli tillgängliga för andra entreprenörer i 
projektet. På så vis kan eventuellt en lösning kopieras. BIM Alliance (2108) arbetar 
med att utveckla standardavtalen som kan kompletteras med bestämmelser som 
nyttjanderätt och äganderätt av modellen. Där de har gjort exempelavtal som kan 
användas vid digitala leveranser av modeller som bygghandling. Även (Kumar, B. 
2015) menar att ett grundläggande problem till att modellen inte används som 
bygghandling är avtalen om nyttjanderätt, upphovsrätten samt äganderätten av den 
digitala informationen. I Koseoglu och Nurtan-Gunes (2018) fallstudie fick bara 
utvalda underentreprenörer åtkomst till en begränsad del av nyttjanderätten, det medför 
mindre risk för ett företagsspecifika lösningar ska kopieras men även upphovsrättslagen 
(1960:729) kan skydda dessa lösningar. Respondenterna menar om modellen skulle 
fungera som bygghandling skulle tidsbesparingar kunna ske genom att hämta ut 
mängder men även prissätta direkt från modellen för anbud.  

5.1.2 Resultat 
Osäkerheten beror på att ämnet som sådant är relativt obeprövat och nytt för 
byggbranschen samt att det finns få referensprojekt att hämta information ifrån. Regler 
och avtal om ägande, nyttjande samt upphovsrätten över den digitala informationen 
behöver klargöras. Tydliga regler och lagar hur informationen ska samt får tillämpas 
för att 3D-modellen ska fungera som bygghandling.  

Problematiken med detaljeringsgraden samt de kraven som ställs på den levererade 
modellen måste bli tydligare med precisa riktlinjer hur en sådan process skall se ut. 
Avsaknaden av digitala standarder som lämpar för hela byggbranschen inom 
informationsmodellering samt de bristfälliga standardavtalen som finns att tillämpas för 
3D-modellering behöver förbättras om BIM ska nå sin fulla potential.  

Rangordningsregeln som tillämpas i standardavtalen begränsar utvecklingen av 3D-
modellen som bygghandling. Det behövs fler initiativ som bland annat BIM Alliance 
arbete kring rangordningsregeln för att modellen ska få en större juridisk slagkraft och 
väga “tyngre” än bland annat ritningar och beskrivningar. Innan rangordningsregeln 
skrivs om blir det juridiskt sett svårare att enbart utgå från modellen som juridiskt 
bärande dokument i projekten.   

5.2 Hur ska säkerställning ske för 3D-modellhandlingen och 
hur ska granskningen gå till? 

Nedan följer analys samt resultat av frågeställningen. 

5.2.1 Analys 
Vid intervjuerna framkom det att hur en modell skall granskas och säkerställas så att 
rätt information finns i modellen är en komplicerad process. Där tillvägagångssättet för 
hur granskningar skall genomföras till att upptäcka eventuella kvalitetsbrister i 
modellen är svårt. Respondenterna menade att om modellen skall användas som 
bygghandling behöver det finnas tydliga regler och standarder för hur sådan granskning 
skall gå till, så att kvalitén på bygghandlingarna blir tillräckligt bra för att bygga efter. 
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Det behöver finnas regler på en nationell nivå hur granskningen skall utföras så att alla 
discipliner jobbar mot samma nivå, för att modellen enbart skall fungera som 
bygghandling menar respondenterna.  BIM Alliance (2016) samt Svenska Bostäder 
(2017) har anvisningar om hur modellen skall hanteras i granskningsskedet i ett projekt. 
Där de anger förslag på vilka discipliner som skall involveras i processen och hur 
processen skall vara. Respondenterna menar även att reglerna för granskningen och 
kvalitetssäkringen av modellen behöver vara bättre än de företagsspecifika system som 
används idag för att de skall anammas.  
 
Tjänstemännen nämner även att modellen är samordnad av flera discipliner och att det 
behöver finnas flera beslutpersoner som tar ställning till att granskningen är korrekt 
utförd enligt de krav som ställs på modellen. Även Winkler (2009) påvisar betydelsen 
av att involvera kompetent personal från olika discipliner i ett tidigt skede för att öka 
kvaliteten på samgranskningen. På så vis att produktionstekniska fel eventuellt 
upptäckas vid ett tidigt skede samt att fler individer bidrar med mer infallsvinklar. 
 
Respondenterna nämner att granskningstiden för bygghandlingarna måste kontinuerligt 
fortsätta under en längre period för att säkerställa att modellen är uppdaterad under 
projektets gång, även då granskningen har gjorts i ett tidigare skede. Även Echemuller 
och Lambeck (2009) menar på att det är viktigt att möjliggöra tid till kontinuerlig 
granskning av projektet för att säkerställa kvaliteten på de bygghandlingarna som 
levereras. Där ansvaret för att möjliggöra tiden till granskningen ligger på 
projekteringsledaren eller beställaren. 
 
Respondenten nämner att den mänskliga faktor kan ha en inverkan på hur 
granskningskvalitén på bygghandlingarna kan variera samt att programvaran som 
används kan ibland inte ge utslag för eventuella fel i modellen, som exempel 
rörsystemet. Även Konkurrensverket (2014) nämner att bristerna i 
kvalitetsgranskningen av bygghandlingar bidrar till en större mängd ÄTA-arbeten som 
kunde eventuellt förhindras om ritningarna varit korrekt samordnade från början.  

5.2.2 Resultat 
Hur modellen skall granskas och säkerställas är ett av de stora problemen till att 
modellen inte fungera som bygghandling idag. Det finns inte någon nationell 
standardiserad metod för hur kvalitetssäkringen av modellen skall gå till. Därav blir det 
svårt för att forma egna regler för just enstaka projekt då olika discipliner jobbar mot 
egna företagsspecifika system som kan skilja sig åt när granskningen av bygghandlingar 
sker. För att modellen ska bli en bygghandling behöver det finnas nationella regler hur 
samgranskningsprocessen skall vara så att alla discipliner arbetar på samma sätt. 
Reglerna behöver omfatta granskningstiden av processen, vilken kvalité informationen 
i modellen skall innefatta samt vilka beslutspersoner som bär ansvaret över 
granskningsprocessen av bygghandlingarna.      
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5.3 Hur når man ut med 3D-handlingar i produktionen? 
Nedan följer analys samt resultat av frågeställningen. 

5.3.1 Analys 
Användandet av digitala verktyg i produktionen är i full gång för tjänstemännen, där de 
använder bluebeam för ritningshantering och dalux och solibri för 3D-hantering. I dalux 
visualiseras momenten och informationen gör de möjligt att se eventuella brister direkt 
på plats, där de markeras i programmet och meddelas till inblandade discipliner för 
eventuella åtgärder. I Kim et al. (2013) fallstudie testas ett system genom att använda 
sig av digital ritningshantering på Ipad ute i produktionen. Studien visar att kvaliteten 
kan förbättras samt att byggtiden minskar då informationen nås direkt på plats. 

Svårigheten för att alla yrkesarbetarna ska mogna och ta del av denna snabba 
utvecklingen som sker. I lindblad och Vass (2015) fallstudie påpekas att 
implementeringen av BIM är en inlärningsprocess för byggbranschen, då de 
traditionella arbetsmetoderna är svårt att förändra. Där det är viktigt med öppenhet till 
denna förändring och att vilja satsa på tekniken, för att det ska underlätta arbetet ute i 
produktionen för både tjänstemännen och yrkesarbetarna. På grund av denna fortsatta 
omognad till digitalisering för vissa yrkesarbetare så kommer det att dröja några år 
innan de själva väljer att bara använda 3D-modellen. Sun et al (2017) studie anger även 
att de finns ett motstånd till förändring av etablerade arbetssätt och behovet att 
vidareutbilda anställda inom BIM är stort. Dock har yrkesarbetarna kommit en god bit 
på vägen då de är öppna och positiva för att bli visade med hjälp av en arbetsledare hur 
deras arbetsuppgifter ska se ut och hur resultatet är tänkt.  

5.3.2 Resultat 
För att sammanfatta resultatet utifrån den insamlade teorin och empirin har författarna 
kommit fram till att det handlar om flera olika faktorer till varför inte 3D-handlingen 
alltid används ute i produktionen. En faktor handlar om en mognadsgrad av vissa 
yrkesarbetare som jobbar ute i produktionen, där de inte alla har intresset eller 
motivationen till att använda 3D-modellen som en bygghandling. De är även rädda av 
att om de bygger efter modellen och något visar sig vara fel så är det deras ansvar. Det 
finns fortfarande en viss säkerhet i att hålla en pappersritning framför sig och bygga 
efter. En annan faktor som spelar in handlar om generationen mellan de unga och de 
äldre, där de unga är mottagliga till den nya digitaliseringen och de äldre är 
motstridigare. 

5.4 Koppling till målet 
Målet med examensarbete är att analysera vilka förutsättningar vad som krävs för att 
3D-modellen ska fungera som bygghandling. 

För att uppnå målet med examensarbetet så har insamlingen av data och information 
utförts med hjälp av intervjuer, litteraturstudier och observationer. Den insamlande 
empirin har skapat en förståelse för vad det finns för problem och vilka förändringar 
måste ske för att 3D-modellen ska fungera som en bygghandling. Där ur ett juridiskt 
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perspektiv krävs att regler samt standarder förnyas så att 3D-modellen väger tyngre än 
vad en 2D ritning gör vid tillämpning av standardavtalen. Genom intervjuer och 
observationer på projektet visas en tydlig bild att mognadsgraden av de digitala 
hjälpmedlen inte är tillräckligt för alla yrkesarbetare för att anamma fullt ut. Där den 
äldre generationen yrkesarbetare har ett svagare intresse för att anamma de digitala 
verktygen. Detta kommer krävas tid samt eventuella organisationsförändring för att de 
digitala verktygen skall implementeras fullt ut. Då alla skall vänja sig att jobba med 
något som behövs tid för att förändras och bygga upp tillit och intresse.  

Att börja använda 3D-modellen som en bygghandling hade förenklat 
produktionsprocessen och i längden minskat tidsåtgången. Genom rätt metodval har de 
frågeställningarna som ställts i rapporten och målet besvarat men inte helt kunnat lösas, 
utan det handlar om tid. och något som fortfarande författarna är ovetandes om är exakt 
hur lång tid det kommer att ta. För att skapa rätt förutsättningar för att en 3D-modell 
ska fungera som en bygghandling förklaras och redovisas författarnas 
rekommendationer i kapitel 6.4.  
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel sammanfattas en resultatdiskussion vad författarna har kommit fram till. 
Arbetet reflekteras genom diskussion av metoderna, begränsningar, slutsatser och 
rekommendationer utifrån resultatet och slutligen förslag till vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 
Arbetets resultat har med hjälp av olika metodval tagits fram, där den insamlade empirin 
har analyserats. Enligt kapitel 2.6 har resultatet varit av god reliabilitet och validitet. 
Där författarna har samlat in den empiriska data med hjälp av litteraturstudie och 
observationer. Detta har i sin tur stämt överens med den insamlade data som kommit 
ifrån intervjuerna. Totalt intervjuades nio anställda på NCC utifrån deras kunskap kring 
området och erfarenhet. Där de anställda har olika bakgrund med olika yrkespositioner 
i form av platschef, entreprenadingenjör, logistikansvarig, arbetsledare, 
projektinköpare, anbudsingenjör och yrkesarbetare. Detta medför en hög validitet i 
studien och att resultatet blev av relevans. Hade intervjuer genomfördes på flera företag 
så kunde resultatet blivit mer generaliserbart för varje byggprojekt, men på grund av 
tidsbrist har detta inte varit möjligt. 
 
Examensarbetet bygger på digitaliseringen av ritningshanteringen i produktion, där 
arbetet varit mellan tjänstemän och yrkesarbetare. Författarna anser att användandet har 
varit till tjänstemännen fördel, där de har kommit betydligt längre i utvecklingen och 
jobbar idag nästan helt digitaliserat. Yrkesarbetarna har tagit del av denna utvecklingen 
men är fortfarande nybörjare inom digitalisering. På grund av detta har 
frågeställningarna och teorierna blivit utformade för att undersöka hur tjänstemän och 
yrkesarbetare arbetar digitalt och vad det är som saknas för att de ska bli helt digitala. 
För att uppnå detta sattes ett mål i form av vilka förutsättningar som krävs för att en 
3D-handling ska fungera som en bygghandling. Genom att identifiera vart problemen 
låg och sedan jobba sig vidare, skapade författarna tre frågeställningar. Första 
frågeställningen: Vilka krav ställs på en 3D-modell för att den ska kunna fungera som 
bygghandling ur ett juridiskt perspektiv? Identifiera vad som saknas hos en 3D-modell 
idag. Andra frågeställningen: Hur ska säkerställningen ske för 3D-modellhandlingen 
och hur ska granskningen gå till? För att identifiera vad det är som göra att en 3D-
modell inte fungerar som en bygghandling idag. Tredje frågeställningen: Hur når man 
ut med 3D-handlingar i produktionen? Identifiera vad det är som brister mellan 
tjänstemän och yrkesarbetare, vad det är som gör att tjänstemännen har kommit så 
mycket längre i digitaliseringen. 

Ett problem att utför en studie kring digitalisering och om 3D-modell är definitionen 
kan skilja sig åt, vilket betyder att olika individer kan uppleva digitaliseringen 
annorlunda. På så vis kan det bli svårare att hitta den gemensamma nämnaren till 
studiens undersökning. Därför var författarna noga med att respondenterna hade samma 
definition av 3D-modell innan intervjun påbörjades för att säkerställa att alla var på 
samma nivå. 
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6.2 Metoddiskussion 
Studiens metodval har varit grundat på vad som efterfrågas i målet med studien och hur 
det ska bevaras. Då denna studie är av så kallad mjuka parametrar och behandlar 
människors erfarenhet och upplevelser och därför ligger grunden av studien av en 
kvalitativ ansats, vilket författarnas anses vara lämplig.  Med bakgrunden att studien 
baseras på hur NCC ska anamma 3D-handlingen i produktionen för att uppnå 
nollvisionen om 2D-ritningar, blev det lämpligaste metodvalen i form av intervjuer, 
litteraturstudie och observationer. 

Litteraturstudien skapade en stabil grund samt en säkerhet i vad som är relevanta 
problem inom digitaliseringen. Genom att stärka tidigare forskningsansatser följdes 
studien upp med intervjuer och observationer. Där forskningsansatser baserades på 
projektet Ryhov D1 med koppling till intervjuer och observationer från NCCs anställda, 
med deras kompetens inom området. Genom dessa förutsättningar kunde författarna få 
relevant och ny information om problem runt 3D-modellen som bygghandling samt 
koppla det med tidigare studier. 

Författarna är överens om att svårigheten i litteraturstudien var att hitta relevanta 
vetenskapliga studier på hur en 3D-modell skall fungera som bygghandling, då ämnet 
är väldigt nytt i tiden och utbytet av vetenskapliga studier är begränsat. 

6.3 Begränsningar 
Rapportens avgränsas till NCC och projekt Ryhov D1. På grund av detta så har studien 
skapats med ett perspektiv utifrån projektet. Studien genomfördes under ett par månader 
vilket inte skapar en helhetsbild av alla moment från början till slut av projektet i 
produktionen. För ett helhetsperspektiv har tidigare forskning sammanställts med 
projekt. Studie har ej tagit hänsyn till några ekonomiska faktorer. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Inom byggbranschen finns inga klara riktlinjer för hur en 3D-modell skall fungera som 
en bygghandling. Det beror delvis på att digitaliseringen har gått fortare fram än vad 
regler och avtal har gjort. Vid studie identifieras denna avsaknaden av de uppdaterade 
regler samt avtal för att modellen skall väga “tyngre” rent juridiskt än 2D-ritningar i 
standardavtalen AB 04, ABT06 och ABK 09 som mestadels tillämpas i byggbranschen. 
De även brister hur en juridiskt bindande 3D-modell ska kunna lagras och säkerställas 
under produktionens gång.  

För att 3D-modellen skall kunna bli en bygghandling så krävs det även att standarder 
och regler kring granskningsprocessen uppdateras. så att branschen kan jobba med 
samma förutsättningar om modellen som bygghandling.  

Bland yrkesarbetarna handlar det även om intresse och generationsfråga till vilken 
mognadsgrad för att använda en 3D-modell och se fördelarna med den. 



Diskussion och slutsatser 

34 

Nedan redovisas slutsatser och rekommendationer utifrån litteraturstudier, 
observationer och intervjuer på vad som behövs åtgärdas och förbättras för att uppnå 
målet med en nollvision av pappersritningar i byggbranschen och hur en 3D-modell kan 
bli en bygghandling. 

• Saknas nya standarder och regler för utnyttjande- samt äganderätt över 3D-
modellen  

• Ändring av rangordningsregeln så att 3D-modell väger tyngre än 2D-ritning och 
beskrivningen.  

• Juridiskt så krävs det att modellen stämplats som gällande handling då man 
behöver veta vad man bygger. 

• Regler på hur kvaliteten på granskningen av modellen som bygghandling skall 
utformas.   

• Modellen behöver lagras på separata server/moln för att inte belasta företagets 
servrar då en samordnad modell kräver stor del data samt att modellen spara och 
uppdateras kontinuerligt under projektets gång.  

• Generationsfråga, den äldre generationen behöver anpassa sig till 
digitaliseringen och vara öppna till de nya utmaningarna som blir med 
digitaliseringen, som den yngre generationen. Förändras inte det så kommer den 
yngre generationen av yrkesarbetare att ta över och detta genererar en förlust av 
kompetens och erfarenhet  

• Storlek och intresse av projektet har betydelse till att uppnå målet av 
digitalisering och nollvision av pappershanteringen.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Svårigheten med denna typen av undersökningsstudie är att alla byggprojekt är unika 
och det är sällan eller näst intill aldrig att ett projekt är identiskt. Vilket skapar en 
problematik då denna studie har undersökt projekt Ryhov D1 och blir mestadels 
applicerbart för just detta projekt. Dock kan studien anammas till andra projekt då 
läsaren får en insikt i hur NCC jobbar med dessa förutsättningar idag. Till vidare 
forskning ger författarna förslag till att fortsätta att undersöka hur andra projekt 
applicera dessa frågeställningar och vart problemet ligger varför modellen inte fungera 
som bygghandling i deras projekt. Vidare forskning om digitala standarder, regler kring 
nyttjanderätt och äganderätt över modellerna för att modellen skall fungera som 
bygghandling behövs. Vidare forskning om ett system hur alla discipliner skall granska 
och anamma modellen som bygghandling för att det skall fungera i praktiken behövs, 
först då kan en nollvision om 2D-ritningar infinna sig i byggbranschen.  
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Bilaga 1 Frågeställning till tjänstemännen 

Bilaga 2 Frågeställning till yrkesarbetarna  
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Bilaga 1: Frågeställning tjänstemän 
 

Inledning: 
 

1. I hur många år har du jobbat inom byggbranschen? 
2. Vad har du jobbat med, vilka olika positioner/roller har du haft? 
3. Vilken position/roll sitter du på nu? 
4. Hur ser din utbildning ut? 

 

1. Hur ser det ut med det som du jobbar med? (är allt digitaliserat)  
2. Vad anser du behövs att göras för att utveckla användandet av digitala ritningar i 

produktionen? 
3. Hur når man ut med den digitala informationen från kontoret till produktionen?  
4. Hur fungerar den digitala hanteringen överlag på projektet Ryhov i produktionen?  
5. Vart tror du problemet ligger, varför inte 3D-modellen fungerar som bygghandling? 
6. Hur ska man kvalitetssäkra bygghandlingar för att de ska fungera ute i produktionen?   
7. Vad tror du begränsar användningen av digitala bygghandlingar idag? 
8. Vad anser du om en nollvision om pappersritningar ute i produktionen? 
9. Vad saknar du i det digitala på kontoret? 
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Bilaga 2: Frågeställning yrkesarbetare 
 

1. När du arbetar, använder du digitala ritningar och hur hjälper det dig? (jämfört med 
pappritningar) 

2. Hur ser du på utvecklingen av digitalaritningar? 
3. Hur ofta använder du 3D modellen? 
4. Känner du att dina arbetsmoment har blivit lättare med digitaliseringen? 
5. Vad anser du måste förbättras inom digitala ritningar för att underlätta mer i 

produktionen? 
6. Varför tror du att vissa inte vill digitalisera sig? 


