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Abstract 
Purpose: To investigate how digital 3D models should be adapted to enable 3D 
printing for use in the construction process in its various stages.  

Method: A case study is conducted with an existing digital 3D-model where 
interviews and action research is used as a data collection method. The empirical data 
are compared and analyzed with the theoretical framework developed through 
literature studies. 

Findings: A physical 3D model can be used at several stages in the construction 
process, mainly in idea development stages, the production stage and throughout the 
process as a communication tool and for advertising/sales/presentation for increased 
understanding. Prior to printing, all parts of the building should be solid, details 
should be erased depending on the scale used and components should consist of the 
same material. 

Implications: Based on interviews with people with varying knowledge and 
experience within the subject, it is important to take into consideration the fact that the 
proposals on the fields of use may not be enforceable in reality since they are 
requests. Despite this, the use of physical 3D models can be recommended in several 
construction phases of the process for greater understanding and better 
communication, which is corroborated by the theoretical framework. Adaptions of a 
digital model require a digital 3D model as a prerequisite and a certain experience of 
3D design. 

Limitations: Since this study is a case study conducted in a specific case, knowledge 
and recommendations cannot be generalized statistically to other types of buildings. 
However, with small adjustments, this study can be implemented in similar projects. 
Due to the fact that the study is qualitative with a limited number of interviewees, 
there is a possibility of a different result if the execution occurred with other 
conditions.  

Keywords: BIM model, physical building model, 3D model, 3D printer, 3D printing 

Content is described in Swedish below. 
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Sammanfattning 
Syfte: Att utreda hur digitala 3D-modeller bör anpassas inför utskrift i en 3D-skrivare 
samt undersöka hur en sådan modell kan användas i byggprocessens olika skeden. 

Metod: En fallstudie genomförs med en befintlig digital 3D-modell som 
utgångspunkt där intervjuer och action research används som datainsamlingsmetoder. 
Empirin jämförs och analyseras med det teoretiska ramverket som tagits fram genom 
litteraturstudier.  

Resultat: En fysisk 3D-modell skulle kunna användas i flera skeden i 
byggprocessen, huvudsakligen i idéskedet, produktionsskedet och genomgående 
processen som ett kommunikationsverktyg och vid reklam/försäljning/presentation 
för ökad förstående. Inför utskrift bör alla byggnadsdelar vara solida, detaljer bör 
raderas beroende på skala och komponenter bör bestå av samma material.  

Konsekvenser: Då intervjuerna utförs med personer med varierande kunskap och 
erfarenhet är det viktigt att beakta det faktum att förslag på användningsområden 
eventuellt inte är genomförbara i praktiken då dessa är önskemål. Trots detta kan 
användning av fysiska 3D-modeller rekommenderas i flera av byggprocessens skeden 
för ökad förståelse och bättre kommunikation, vilket även styrks av det teoretiska 
ramverket. Gällande anpassningar av en digital modell krävs en digital 3D-model som 
utgångspunkt och viss vana av 3D-projektering.  

Begränsningar: Då denna studie är en fallstudie utförd på ett specifikt fall, kan 
kunskap och rekommendationer inte generaliseras statistiskt på andra typer av 
byggnader. Dock kan resultatet i denna studie implementeras på liknande projekt om 
små justeringar tillämpas. På grund av det faktum att studien är kvalitativ med ett 
begränsat antal respondenter finns möjlighet till ett annat resultat om utförandet skett 
med andra förutsättningar.  

Nyckelord: BIM-modell, fysisk byggnadsmodell, 3D-modell, 3D-skrivare, 3D-
utskrift 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs studiens mål, frågeställningar och bakgrund. Även 
avgränsningar och rapportens disposition.  

1.1 Bakgrund 
”Den svenska byggbranschen har länge kritiserats för att vara konservativ och inte 
förnyas i tillräckligt stor omfattning. Denna kritik åtföljs många gånger av krav på att 
branschen måste bli mer innovativ och nyskapande” (Ingemansson, 2012). 

Användningen av fysiska modeller inom byggbranschen har minskat sedan 
utvecklingen av 3D-program, men enligt studier är fysiska skalenliga modeller ett 
användbart verktyg för planering och informationsöverföring inom flera skeden i 
byggbranschen (Dadi, Goodrum, Taylor & Maloney, 2014a).  

Studier av Stokes (2013) visar att användningen av fysiska 3D-modeller kan förbättra 
förståelsen och kommunikationen för oerfarna parter, som gällande ritningar kan ha 
svårt att se samband mellan flera ritningar. Jones (2015) föreslår därav att en modell 
skulle kunna användas som ett komplement till ritningar i planeringsstrategin. 
Forskning visar även att hjärnans arbetsbelastning är mindre vid studerande av en 
fysisk 3D-modell jämfört med ritning eller en digital 3D-modell (Dadi et al., 2014).  

FDM (Fused Deposition Modeling) är en vanlig utskriftsteknik som uppfanns i slutet 
av 1980-talet av Scott Crump och hans företag Stratasys (3d-printing, u.å.). Vid 
utskrift med denna teknik byggs modellen upp lager för lager med hjälp av en tråd av 
plast som smälts och trycks ut på en platta i skrivaren (3dp, 2013).  

Priset på 3D-skrivaren sjunker desto mer och analytiker menar att en skrivare vid år 
2016 inte kommer kosta mer än en dator (PC World, 2013). 

1.2 Problembeskrivning 
Småskaliga 3D-modeller har sedan länge använts som presentationsverktyg men kan 
också vara användbara i tidigare skeden. Ett exempel är idéskedet för att testa olika 
arkitektoniska former innan vidare beslut tas (Jonsson, 2015). Även i 
produktionsskedet och i byggindustrin kan eventuellt en 3D-modell vara mer 
beskrivande och tydlig än ritningar vid byggnation av komplexa konstruktioner (Dadi 
et al., 2014a). Enligt nyligen gjorda studier (Jonsson, 2015) finns intresse för denna 
teknik inom byggbranschen, men mer forskning och information om användning av 
3D-skrivare behövs för att tekniken ska slå igenom.  

3D-printing möjliggör skapande av varierande komplexa former jämfört med andra 
typer av modellskapande så som formgjutning där gjutformen begränsar modellens 
form (Christiansena, Schmidtb & Bærentzena, 2014). Samma studie visar att det finns 
svårigheter i att skapa modeller av olika typer av material och densitet gällande en 
icke solid modell. Beroende på skalan modellen ska tillverkas i så bör dimensioner 
på till exempel väggar och detaljer anpassas, både för att vara strukturellt hållbara och 
för att vara estetiskt tilltalande. Därför bör små detaljer exkluderas från produktionen 
av modellen (Urbanic, Kilani & Hassoun, 2013). Studier visar också att 
visualisering samt marknadsföring blir tydligare med en fysisk modell (Stokes, 
2013). Det är också bevisat att en fysisk modell är lättare att förstå för en betraktare 
utan byggkunskaper 
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angående olika symboler och termologier (Dadi, Taylor, Goodrum, & Maloney, 
2014b). 

Studier av Greenhalgh (2009) visar att en 3D-utskriven modell ökar designkvaliteten 
jämfört med en handtillverkad modell. Ännu en fördel med en utskriven modell är 
möjligheten att skapa ytstrukturer som bättre överensstämmer med den verkliga 
byggnaden.  

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att utreda hur fysiska modeller utskrivna i en 3D-skrivare kan 
användas i olika skeden i byggprocessen samt att anpassa en digital modell inför 
utskrift.  

För att uppnå målet besvaras följande frågeställningar: 

1. Hur anpassas en befintlig digital 3D-modell inför utskrift?
2. Hur kan 3D-modeller användas i byggprocessen?

1.4 Avgränsningar 
I denna studie kommer en förskola i en våning anpassas inför utskrift, som erhålls från 
Flexator AB. 

I denna studie används en skrivare av typen: FDM. Skrivaren skriver ut i vitt, minsta 
möjliga mått är 1 mm och största möjliga utskrift är 250 mm.  

I denna studie kommer endast rumsbildande byggnadsdelar inkluderas i utskriften.

1.5 Disposition 
I kapitel 2 Metod & Genomförande beskrivs studiens 
undersökningsstrategi, forskningsdesign och dess metod för datainsamling. I Kapitel 
3 Teoretiskt ramverk redovisas forskningsfronten inom ämnet och den 
vetenskapliga grund som tillsammans med datainsamlingen besvarar 
frågeställningarna. Datainsamlingen i form av action research och intervjuer redovisas 
i Kapitel 4 Empiri. I Kapitel 5 Analys & Resultat redovisas och analyseras resultatet 
av insamlad empiri utifrån det teoretiska ramverket. Resultatet sammanfattas och 
diskuteras i Kapitel 6 Diskussion & Slutsats där även konkreta slutsatser, 
rekommendationer och förslag på vidare forskning presenteras.  
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2 Metod och genomförande 
I detta kapitel redovisas vilken undersökningsstrategi, forskningsdesign och 
angreppssätt som valts för studien. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Undersökningsstrategin i denna studie är kvalitativ. En kvalitativ studie kännetecknas 
av en närhet till studieobjektet, vilket görs genom att man som forskare försöker sätta 
sig in i objektets situation och perspektiv (Holme & Solvang, 1997). 

Vid genomförandet av en sådan studie är det viktigt med en fysisk närhet, att faktiskt 
träffas ansikte mot ansikte så att en tillit byggs upp mellan forskare och studieobjekt. 
Viktigt är att studien ger en sann återgivning av vad som skett och att den slutgiltiga 
rapporten innehåller utförliga beskrivningar av under vilka förhållanden studien 
genomförts. Studien får gärna innehålla direkta citat för att visa på individens egna 
uttryckssätt (Holme et al., 1997).  

I denna studie kommer kvalitativ data analyseras med hjälp av en fallstudie bestående 
av intervjuer och action research.  

2.1.1 Fallstudie som forskningsdesign 
Fallstudie som forskningsdesign kan utföras på olika sätt och olika typer av empiri 
kan samlas in, antingen bestående av ord som en kvalitativ studie eller av siffror som 
en kvantitativ studie (Blomkvist & Hallin, 2014). I denna studie utförs fallstudien på 
ett kvalitativt sätt.  

Fallstudie har flera karaktäristiska drag. Ett eller flera fall studeras på djupet för att 
ta reda på information om fenomenet för att utforska, förklara och beskriva det. 
Denna forskningsdesign är lämplig att använda då studiens syfte är att upptäcka nya 
dimensioner (Blomkvist et al., 2014). 

Eftersom det är av intresse att skapa förståelse kring hur en modell kan användas och 
varför så har forskningsmetoden fallstudie valts. En fallstudie ger möjlighet till en 
högre detaljeringsgrad, till skillnad från exempelvis experiment/försök, där man 
istället kan studera en större mängd fall fast mindre djupgående. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Figur 1 nedan beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och metoder. 

Figur 1. Koppling mellan frågeställningar och metoder 
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2.2.1 Frågeställning 1 
Hur anpassas en befintlig digital 3D-modell inför utskrift? 

För att besvara frågeställning 1 väljs metoden Action Research. Vid utförande av 
action research studeras ett specifikt fall, i detta arbete en specifik digital modell, för 
att på detaljerad nivå undersöka vilka ändringar och anpassningar som bör tillämpas 
innan modellen är redo för utskrift. Denna metod passar bra för att besvara 
frågeställningen då arbetet går ut på att testa sig fram utan några egentliga riktlinjer. I 
denna typ av metod är det forskarna själva som utför arbetet och studerar 
studieobjektet på nära håll (Swedner, 2016). Ändringarna av modellen sker 
självständigt och avskilt från företaget som tillgodosett studien med den digitala 
modellen. 

Även intervjuer bidrar till att besvara denna frågeställning. Det är av intresse att 
ta reda på vilka krav som personer i branschen vill att en utskriven modell bemöter, 
som kan användas som underlag inför anpassning av den digitala modellen.  

2.2.2 Frågeställning 2 
Hur kan 3D-modeller användas i byggprocessen? 

Eftersom att denna del av studien går ut på att ta reda på hur denna teknik kan 
användas, kan man säga att fenomenet är okänt. Detta är anledningen till varför 
datainsamlingsmetoden riktad öppen intervju valts. Den riktat öppna intervjun 
karaktäriseras av att intervjupersonen ”beskriver sin bild av verkligheten och intervjun 
ger data som ökar förståelsen för människors subjektiva erfarenheter” (Lantz, 2013, s. 
43). Innan studien görs är det inte uppenbart hur och vad de tillfrågade personerna 
kommer svara, därför är det viktigt att dem får möjligheten att ge öppna svar som 
speglar det dem själva tycker.  

2.3 Valda metoder för datainsamling 
I detta kapitel introduceras information om de valda datainsamlingsmetoderna som 
bidrar till att uppnå mål och besvara frågeställningarna.  

2.3.1 Action Research 
”Learning by doing” (Greenwood & Levin, 2007, s. 3) är ett uttryck som förknippas 
med datainsamlingsmetoden Action Research. I en sådan studie finns nära samband 
mellan författarna och studieobjektet (Swedner, 2016). Författarna har stor påverkan i 
planeringsprocessen, vid genomförandet av studien och även vid det slutgiltiga 
analysarbetet (Swedner, 2016). Något annat som präglar metoden är att forskarna 
jobbar ”med” studieobjektet snarare än ”för” (Greenwood et al., 2007). 

För att dokumentera studiens process och arbetsgång vid datainsamling, sparas alla 
anpassningar av den digitala modellen som bilder. Detta tydliggör och förklarar 
processen från orginalfilen till den slutgiltiga modellen som skrivs ut. Som grund till 
utförda anpassningar finns det teoretiska ramverket, som styr studiens riktning och 
avgör vilka anpassningar som bör göras. Tillsammans med det teoretiska 
ramverket vägs förslag på ändringar från de intervjuade personerna in och tas 
ställning till vid anpassning.   
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2.3.2 Intervjuer 
Intervjuer hålls med ett antal personer som antingen är insatta i ämnet sedan tidigare 
eller som har intresse av framtida användning av 3D-printing i byggbranschen.  

Det som kännetecknar en kvalitativ intervju är att intervjun sker i den intervjuade 
personens vardagliga och väl kända miljö. Detta leder till att personen i fråga gärna 
får styra samtalet i största möjliga grad och att forskaren, utöver att sätta ramarna för 
intervjun, styr så lite så möjligt (Holme et al., 1997). Det finns olika intervjuformer; 
öppna, riktat öppna, halvstrukturerad och strukturerad som ger olika slags information 
och i sin tur ger underlag för olika typer av analyser och slutsatser (Lantz, 2013).  I 
denna studie används formen riktad öppen intervju vilket passar bra eftersom 
det finns en tydlig inriktning, men det finns behov av den intervjuades åsikt och 
upplevelse av fenomenet. Intervjun är av öppen karaktär där den intervjuade har 
möjlighet att tala fritt inom det område som intervjuaren bestämmer inom vilka 
”intervjuaren söker sammanhang och nyanser” (Lantz, 2013, s. 68).  

2.4 Arbetsgång 
För att uppnå studiens mål och frågeställningar beskrivs här vilken utrustning 
som använts samt hur data samlats in, behandlats och analyserats genom action 
research och intervjuer. 

2.4.1 Action Research 
Arbetet inleds med att en BIM-modell föreställande en förskola från Flexator 
AB tillhandahålls. Modellen delas i två filer; en med taket och en med huset, för att 
taket ska kunna skrivas ut separat och plockas av för att se planlösningen i byggnaden. 

I de separata filerna börjar saker raderas, till exempel alla installationer. Detaljer som 
blir för små för att skriva ut tas bort, exempelvis vindskivor, fönsterbleck och lampor 
på fasader. För att modellen ska vara möjlig att skriva ut ändras väggar, tak och golv 
så att de endast består av ett material. Fast och ihålig inredning så som kök och skåp 
anpassas till solida kroppar, vilket underlättar utskrift. Då skrivaren endast skriver ut i 
ett material och inte klarar genomskinliga strukturer tas fönster och dörrar bort och 
ersätts av öppningar.  

Filerna innehållande taket och huset omformateras från .rvt till .sat som sedan öppnas 
i programmet Inventor. Från Inventor exporteras filerna till .STL-format som i sin tur 
skickas till Träcentrum för utskrift.  

När modellens båda delar är utskrivna finns fortfarande en del av stödmaterialet kvar, 
detta tas bort för hand och först då får modellen sitt slutgiltiga utseende.  

2.4.2 Intervjuer 
Intervjuarbetet inleds med omfattande studier kring intervjumetodik för att få kunskap 
om hur en intervju genomförs och därmed utföra trovärdiga intervjuer. Intervjuer 
genomförs med sex personer med olika befattning på varierande företag i olika städer, 
arkitektkontor, forskningskoncern och byggföretag för en bred datainsamling. 
Intervjuerna varar i 25-60 minuter beroende på hur utförligt intervjupersonen 
uttrycker sig samt personens möjlighet att avsätta tid. Två av intervjuerna utförs via 
telefon på grund av geografiska skillnader.  
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Båda författarna är närvarande vid alla intervjutillfällen. Innan intervjuerna förbereds 
elva intervjufrågor (Se Bilaga 1) som stöd för författarna, dessutom skickas 
intervjufrågorna till intervjupersonen för möjlighet att förbereda sig. En av författarna 
ställer intervjufrågorna medan den andra författaren antecknar på frågeformuläret. 
Intervjuerna spelas in. 

Efter varje intervju görs en sammanfattning som skickas till intervjupersonen för att 
försäkra att båda parter uppfattat svaren på samma sätt, vilket ökar trovärdigheten i 
studien. Slutligen väljs de mest betydelsefulla delarna i intervjuerna ut 
och sammanfattas i Kapitel 4.2. De fullständiga sammanfattningarna av samtliga 
intervjuer finnes i bilaga 2-7. 

2.5 Trovärdighet 
I detta kapitel presenteras studiens trovärdighet med hjälp av kraven på validitet och 
reliabilitet.  

2.5.1 Validitet 
Validitet handlar om att kunna mäta giltigheten på studien samt att valda metoder för 
datainsamling leder till att rätt sak studeras (Blomkvist et al., 2014).  

För att studien ska uppnå hög validitet är det viktigt inför datainsamling genom 
intervjuer och action research att läsa in sig på ämnet och skapa bred kunskap. Viktigt 
är också att teorier, analyser och litteraturstudier handlar om det som anges i mål och 
frågeställningar, att det finns en tydlig koppling (Blomkvist et al., 2014).  

Vid öppna intervjuer är det viktigt att ställa samma typ av frågor med samma 
detaljeringsnivå till alla intervjupersoner, för att försäkra att rätt sak studeras vid varje 
intervju (Ejvegård, 2009). Spontana följdfrågor bör dokumenteras för att vid nästa 
intervjutillfälle kunna ställa samma fråga. 

Då detta är en kvalitativ studie som utförs på en mindre grupp människor och sedan 
generaliseras så minskar validiteten (Lantz, 2013). Att studien utförs i par kan ge 
fördelar, då tillförlitligheten och validiteten ökar när fler personer är uppmärksamma 
och kan styra studien åt rätt håll (Yin, 2013).  

För ökad validitet vid genomförande av action research är det viktigt att fokus 
läggs på relevanta saker och att dem anpassningar som utförs på den digitala modellen 
har sin grund i det teoretiska ramverket eller i intervjuerna. Att dessa två delar pekar i 
samma riktning eller överensstämmer helt ökar studiens validitet.  



Metod och genomförande 

9 

2.5.2 Reliabilitet 
Kravet på reliabilitet är viktigt för att mäta kvaliteten på studien och handlar om att 
metodvalen leder till att man studerar fenomenet på rätt sätt (Blomkvist et al., 2014).  

För att intervjuerna ska ha hög reliabilitet är det viktigt att intervjun ger ”data som 
speglar källan” (Lantz, 2013, s.16) och återberättar verkligheten. För att vara säker på 
att intervjupersonen är enig med intervjuaren skickas en sammanfattning av den 
utförda intervjun tillbaka till respondenten. På så sätt är båda parter eniga om vad som 
sagts och upplevts under intervjun (Lantz, 2013).  

För att intervjuerna ska vara tillförlitliga ska intervjufrågorna vara utformade så andra 
forskare kan återskapa intervjun och komma fram till samma resultat, med andra ord 
att studien är generaliserbar (Lantz, 2013). Detta görs genom att frågorna är tydliga 
och strukturerade för att undvika missförstånd mellan intervjuare och intervjuperson. 
Reliabiliteten minskar i denna studie på grund av att vissa intervjuer sker på plats 
medan andra görs via telefon, detta är oundvikligt i sammanhanget. För ökad 
reliabiliteten spelas intervjuerna in för att i efterhand kunna gå tillbaka och 
kontrollera vad som sagts. Alla intervjuer som genomförs ska ske på samma sätt, 
under samma förhållanden och med samma förutsättningar för att öka reliabiliteten 
(Ejvegård, 2009)

”En fallstudie kan aldrig resultera i statistisk generaliserbarhet” (Blomkvist, 2014, s. 
64). Vid studerande av ett specifikt fall är det många variabler som spelar roll för 
utfallet och resultatet i studien. Även fast detta fall kan vara likt ett annat så betyder 
inte det att resultatet blir detsamma. Däremot kan en fallstudie generaliseras 
analytiskt, då krävs en hög detaljeringsgrad vid beskrivning av fallet så läsaren enkelt 
kan avgöra om detta fall och dess metodval kan implementeras på liknande fall 
(Blomkvist, 2014). Detta betyder att det är svårt för andra forskare att uppnå samma 
resultat som i denna studie, även om metod och genomförande är detsamma, eftersom 
kunskap och erfarenhet som besitts av dem som utför studien kan skilja sig. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel redovisas forskningsfronten och teorier från vetenskapliga källor som 
tillsammans utgör grund för att besvara frågeställningarna.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Figur 2 nedan beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och teorier. 

Figur 2. Koppling mellan frågeställningar och teorier 

3.2 Teori 1: Anpassning av Bim-modell 
För att skriva ut en arkitektonisk fysisk modell måste arkitekturen, dess egenskaper, 
form och struktur beaktas och anpassningar bör göras. När alla anpassningar är gjorda 
i byggnaden måste filen omformateras för att skrivas ut i en 3D-skrivare, vanligtvis 
till .STL innan anpassningarna görs kan modellen delas upp i olika delar och skivas ut 
dem var för sig och anslutas till varandra. Detta kan gälla hela våningar, tak eller torn 
(Urbanic et al., 2013).  

Matthew Stokes (2013) skriver i sin bok ”3D printing for architects with MakerBot” 
att 3D-utskrifter kräver att modellen är delvis fast och har en volym istället för att den 
består av en platt yta eller är ihålig. Fönster och dörrar är delar i en byggnad som kan 
behöva göras solida om en speciell form vill skapas med exempelvis spröjs. Även 
trappor, öppna spisar och pelare görs solida och integreras med närmsta byggdel 
(Urbanic et al., 2013).  

Innan tillverkning av modellen bör byggnaden genomgå anpassningar 
gällande väggtjocklek (Stokes, 2013). Även i artikeln av Urbanic et al. (2013) 
nämns att 3D-skrivare har vissa begränsningar, där vissa åtgärder måste göras 
gällande väggtjockleken för att skapa en lämplig modell. När denna anpassning 
görs ändras eventuellt storleken på byggnadens rum vilket bör beaktas innan 
ändring (Urbanic et al., 2013).  

Av samma anledning som väggarnas tjocklek ändras så nämner Stokes (2013) att även 
skalan på andra föremål kan behöva justeras för att inte bli för tunna vid utskrift. Det 
kan vara aktuellt att välja olika skalor på olika föremål för att tillverka en estetiskt 
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tilltalande utskriven modell. Finns det däremot väldigt små värden i modellen som 
tillexempel 1 mm skruvhål kan det övervägas att raderas då dessa kan skada modellen 
utseendemässigt eller under tillverkningen (Stokes, 2013).  Även Urbanic et al. (2013) 
skriver att dekorativa inslag på den fysiska modellen inte måste vara skalenliga och 
om värdena blir för små i förhållande till den valda skalan skulle de kunna plockas 
bort.  

Dessutom skriver Jee et al. (2000) att det finns svårigheter i att designa och tillverka 
volymer smalare än 1 millimeter därför att det krävs precision som är förenlig med 
metoden för skrivaren. En ytstruktur består av en uppsättning av ett stort antal små 
upprepade geometriska funktioner, så kallade enhetsceller. En 3D-skrivare har ett 
minimum på hur små enhetsceller som kan tillverkas och därför måste vissa föremål 
tas bort eller anpassas i skala (Jee et al., 2000). 

3.3 Teori 2: Krav och utseende  
De traditionella modellbyggarna skapar oftast bara släta fasader då det är mer 
resurskrävande att skapa andra texturer. Detta gör att betraktaren inte får någon 
uppfattning om den slutgiltiga ytstrukturen på byggnaden. Detta kan däremot göras i 
en 3D-skrivare vilket öppnar upp möjligheter till skeden i byggprocessen där det 
uppskattas att få en tydlig bild av hur den slutgiltiga byggnaden ser ut (Jee et al., 
2000). Studier visar även att 3D-modeller från en 3D-skrivare visar på högre 
designkvalitet än en handtillverkad modell (Greenhalgh, 2009). 

För att en 3D-modell ska uppskattas och användas i byggbranschen och inte behöva 
anpassas alltför mycket från arkitektens vision gäller det att tekniken och mjukvaran 
har egenskaper som är anpassade för design och fysiska modeller. Ett exempel är att 
den färdigutskrivna modellen bör ha flera olika material och färger med en gradvis 
övergång. Även textur och mönster är viktigt för att modellen ska kunna mäta sig med 
en handgjord 3D-modell (Campbell et al., 2012). 

Ytterligare ett krav som är viktigt att en fysisk modell uppnår är att den är stabil och 
kan stå av sig själv utan externa stöd, vilket kan uppnås genom tillverkning i endast 
ett eller ett fåtal material (Zhang, Xia, Wang, Yang, Tu & Wang, 2015).  

3.4 Teori 3: 3D-modellers användning i byggprocessen 
I detta kapitel redogörs modellers olika användningsområden i byggprocessen och 
dess bidragande till ökad förståelse och minskad arbetsbelastning.  

3.4.1 Användning i olika skeden 
Med den snabba utvecklingen av byggbranschens teknik och kunskap blir det 
viktigare att snabbt kunna ta fram en arkitektonisk modell för designers, arkitekter och 
utvecklare m.m. Då kan de själva samt kunder snabbt få se byggnadens stil och form 
samt se vissa funktioner i förväg (Xiaojun et al., 2015).  

Dadi et al. (2014a) skriver att det finns svårigheter med användning av 3D-modeller i 
produktion då måttsättning och materialspecifikationer saknas. Belysning, ventilation 
och konstruktion är intressanta aspekter att få möjlighet att ta del av i förhand 
(Xiaojun et al., 2015).  

3D-modeller har många fördelar då bland annat visualisering och marknadsföring blir 
bättre och tydligare. Modellskapande tar tid och är en konstnärlig skicklighet. Därför 
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kan 3D-utskrivna modeller vara ett bra komplement till handtillverkningen för 
arkitekter (Stokes, 2013). En 3D-modell består inte bara av platta ytor utan av 
flerdimensionella tolkningar och gynnar därför visualiseringen. (Centofanti et al., 
2014). Enligt Dadi et al. (2014a) kan fysiska modeller användas vid 
presentationssammanhang, vilket även bekräftas i en studie av Urbanic et al. (2013) 
som även nämner den fysiska modellen som ett verktyg för utvärdering. I studien av 
Dadi et al. (2014a) framgår också att fysiska modeller kan vara ett användbart verktyg 
för planering och kommunikation i början av byggprocessen samt fungera som ett 
underlättande informationsverktyg senare i processen.  

3.4.2 Förståelse och arbetsbelastning 
Att förstå en ritning kräver en viss erfarenhet kring sambandet mellan flera ritningar 
och det är inte alla som kan relatera till hur byggnaden faktiskt ser ut (Stokes, 2013). 
Det är lättare att uppfatta ritningar för den arkitekt eller ingenjör som skapat arbetet än 
för utomstående personer. Dessutom kan problemet förstoras när betraktaren måste 
koppla flera ritningar till varandra samt förstå olika symboler och terminologier som 
används i byggbranschen (Dadi et al., 2014b). 

Genom användning av 3D-utskrifter ökas förståelsen och dessutom är feedback och 
kommunikation mellan eventuellt oerfarna parter lättare att hantera och uttrycka 
(Stokes, 2013). Modeller behöver inte tala för sig själva utan kan vara ett komplement 
och ett stödjande verktyg som kan användas för att sammanfatta projekt och användas 
i planeringsstrategin (Jones, 2015) (dadi et al., 2014b). Centofanti et al. (2014) 
beskriver den arkitektoniska modellen som medlaren mellan skaparen och 
verkligheten.  

Forskning på skillnader mellan ritningar och modeller visar att hjärnans 
arbetsbelastning minskas vid användning en 3D-modell jämfört med en ritning. 
Skillnaden är att hjärnan måste fokusera mer vid studerande av en ritning för att få en 
tydlig bild av hur byggnaden ser ut i verkligheten. Information om byggnaden måste 
dessutom lagras i arbetsminnet när man ser byggnaden uppdelad på flera ritningar för 
att hjärnan ska förstå helheten. Studien visar även att en fysisk 3D-modell är enklare 
att förstå än en digital 3D-modell (Dadi et al., 2014a).  

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
För att en 3D-skrivare ska kunna skriva ut en modell av en byggnad krävs justeringar 
av den digitala modellen (Teori 1). Vid anpassningar måste hänsyn tas till skala, 
väggtjocklek och bör inte förstöra eller ändra det estetiska som arkitekten eftersträvar. 
För att den utskrivna modellen ska vara användbar ställs krav på att den är tilltalande 
och stabil, den får gärna bestå av olika material, färger och strukturer (Teori 2). 
Beroende på den utskrivna modellens kvalitet och utseende finns möjlighet till 
användning i flera delar av byggprocessen (Teori 3). Om modellen till exempel ska 
användas i idéskedet krävs att de anpassningar som görs inte är alltför komplicerade 
eller tidskrävande, eftersom i detta stadie är det av intresse att ha möjlighet att ”testa” 
olika design och form. Om den däremot ska användas i produktionsskedet måste 
problemet med dimensioner och materialspecifikationer lösas. Till skillnad från 
ritningen är den fysiska modellen lättare att förstå, både för oerfarna personer och 
parter inom byggbranschen och minskar hjärnans arbetsbelastning. Detta visar på att 
alla de tre teorierna är tydligt sammanlänkade med varandra då resultaten från den ena 
teorin kan påverka de andra två teorierna.  
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras datainsamling uppdelat i två delar; action research och 
intervjuer.  

4.1 Action Research 
För att på den slutgiltiga utskrivna modellen kunna lyfta av taket från huset så delas 
revit-modellen upp i två filer, en fil med huset och en med taket, detta är enligt V. 
Strandgren (personlig kommunikation, 11 december 2015) nödvändigt för att en ihålig 
modell ska vara lättare att skriva ut.  

Figurerna 3, 4 och 5 visar hur förskolan i den digitala modellen ser ut innan 
justeringar och ändringar utförs.  

Figur 3. Förskola i perspektiv 

Figur 4. Förskola, fasad 1 

Figur 5. Förskola, fasad 2 
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Nedan beskrivs de anpassningar som görs på respektive del; 

4.1.1 Tak  
Figur 6 nedan visar hur taket ser ut när huset och taket delats upp i separata filer. 

Figur 6. Förskolans tak 

Taket i orginalfilen består av: takpannor, bärläkt, ströläkt, board och glespanel. Total 
tjocklek är 159,4 mm. Detta tak ersätts med ett tak av samma tjocklek men bestående 
av endast betong. Uppe på taket finns detaljer som: snöglidhinder, nockräcke, 
takstege, vindskivor, hängrännor och stuprör, se figur 6 ovan. Dessa raderas eftersom 
den valda skalan gör att dessa detaljer blir för små vid utskrift. Skorsten och takhuvar 
behålls. Vindsbjälklaget raderas då det i nuläget består av träreglar som är 341 mm 
höga med hålrum mellan som blir svårt att skriva ut på grund av att taket inte är solitt. 
Den undre delen av taket med installationer och vindsbjälklag visas på figur 7 och 8 
nedan.  

Figur 7. Takets undre del inklusive vindsbjälklag och installationer 

Taket i orginalfilen består av installationer, dessa raderas. 
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Figur 8. Takets under del inklusive installationer då vindsbjälklaget är raderat 

På takets gavlar behålls lockpanel för att bevara husets utseende. Gavelns stomme 
bestående av träreglar byts ut mot en vägg som är lika bred som huset är långt (25688 
mm), detta för att skapa en solid fyllning som fyller tomrummet under taket och 
möjliggör utskrift. Istället är nu taket i en och samma kropp. Denna solida vägg 
ersätter också de vindsbjälklag som tas bort, vilket betyder att måtten är desamma 
som i original-modellen.  

Skorstenen ändrats till helt solid och i en och samma volym. Kanalerna som går från 
skorstenen och ner i huset förkortas så att de inte sticker ner nedanför taket.

För att taket ska kunna skrivas ut i en volym, måste lockläkten skalas om. Vid i 
skala 1:100 blir lockläkten 0,45 mm, därför ändras lockläktens bredd till 120 mm 
i den digitala modellen. Vid utskrift blir läkten 1,2 mm breda och klarar minsta 
möjliga mått på 1 mm. Bild på dem nya läkten visas i figur 10.  

En bild på taket när anpassningar gjorts visas nedan i figur 9 och 10. 

Figur 9. Taket efter anpassningar i perspektiv 

Figur 10. Taket efter anpassningar, fasad 
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Figur 11 nedan visar hur taket ser ut då filen öppnats i programmet Inventor. 

Figur 11. Taket klart för utskrift i programmet Inventor 

Total nedlagd tid på anpassningar av taket är 12,5 timmar. 

4.1.2 Hus  
Nedan i figur 12 visas en bild på hur huset ser ut när taket är borttaget och majoriteten 
av innertaket raderats.  

Figur 12. Huset i perspektiv 
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Mycket i huset raderas för att möjliggöra utskrift. Det första som görs är att radera 
resterande innertak i badrum och korridor där installationer funnits, se figur 13 nedan. 

Figur 13. Huset då alla innertak är raderade 

Inne i modellen raderas dessutom avloppsrör, golvbrunnar, fallskivor för golvets 
lutning mot golvbrunnar, radiatorer, huvudcentraler, duschdraperier, duschkabiner, 
aparatskåp och all inredning i badrum så som papperskorgar, handdukshållare, krokar, 
toalettpapper, tvålautomater, speglar. Även alla vägghyllor, vertikala väggreglar, 
elinstallationer, kortlingar i innerväggar, luftningsklossar, referenslinjer, 
brandlarmscentral, kapphyllor, nödutgångsskyltar, eluttag, magnetkontakter, putsad 
cellplastbalk, strömbrytare, tak- och vägglampor, rökdetektorer, plaströr och 
diskbänkar med blandare raderas. På fasaden raderas lampor, ringklocka, och 
snöskydd. Se figur 14 nedan. 

Figur 14. Huset där all inredning förutom fast inredning är raderad 
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Modellen består av åtta olika sorters innerväggar med olika tjocklek och material. 
Alla innerväggar ersätts av betongväggar med samma tjocklek som orginalväggarna. 
Ett exempel på en ändring är en innervägg bestående av regelverk, spånskiva och 
gipsskiva som ändras till betong. Även de tre olika typerna av ytterväggar ändras, ett 
exempel är en yttervägg bestående av lockbräda, underbräda, isolering, 
diffusionsspärr, spånskiva och gips. Se de nya väggarna på figur 15 nedan. 

Alla stenskivor runt grunden raderas samt det befintliga golvet bestående av regelverk 
som ersätts av betonggolv i samma tjocklek. Även dörrbleck och fönsterbleck raderas. 
Se figur 15 nedan.  

Figur 15. Huset med nya innerväggar och golv 

För att få lockläkten placerad utanför ytterväggarna kant i kant raderas detta skikt i 
ytterväggarna för att undvika ”upprepning” i projektet. Väggarna flyttas därför in 23 
mm motsvarande läktens tjocklek. Efter borttagningen av detta skikt ändras väggarnas 
tjocklek från 299 mm, 295 mm och 287 mm till 276 mm, 273 mm och 264 mm för att 
inte ändra rummens storlek av väggens förflyttning. Se i figur 16 hur väggen såg ut 
före och i figur 17 hur väggen ser ut efter ändring.  
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Figur 16. Väggen före förminskning och förflyttning 

Figur 17. Väggen efter förminskning och förflyttning 

Efter väggens förändring raderas alla breda reglar innanför lockläkten. Se figur 18 och 
19 nedan.  

Figur 18. Breda reglar innanför läkten raderade 
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Figur 19. Breda reglar innanför läkten raderade, perspektiv 

På figur 19 ovan syns att betongväggen inte når hela vägen upp till den vertikala 
regeln som markerar snittet mellan hus och tak. Denna vägg förlängs upp till den 
vertikala regeln för att efter utskrift kunna lyfta på taket och få lockläkten i taket och 
väggarna att passa ihop. Se figur 20 och 21. Eftersom att fasadläkten på byggnadens 
långsidor går längre ner jämfört med på kortsidorna flyttas dessa upp till väggarnas 
nya höjd. Se figur 20 och 21. 

Figur 20. Innan lockläkten förlängs 

Figur 21. Efter lockläkten förlängts 
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För att markera dörrar i modellen ändras dem till öppningar, även en dubbeldörr byts 
till en öppning medan den andra plockas bort då den leder till ett rum som inte går att 
vistas i. Denna förändring tillämpades även på alla fönster. Se figur 22 och 23 för 
ändringen av dörrar och 24 och 25 för fönster.  

Figur 22. Dörrars utseende i orginalfilen 

Figur 23. Dörrar ändrade till öppningar 

Figur 24. Fönsters utseende i orginalfilen 
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Figur 25. Fönster ändrade till öppningar 

Alla handtag, knoppar, luckor och dörrar raderas på all fast inredning och görs solida. 

För att göra all inredning solid ändras varje ”familj” för sig och infogas i modellen. 
Detta görs även med garderober, värdeskåp samt inredning i kök som köksskåp, spis, 
diskmaskin, högskåp, bänkskåp, bänkskåp med pall och hyllor. Se ändringar i figur 
26-29.

Figur 26. Garderober i orginalfilen  Figur 27. Kök i orginalfilen 

Figur 28. Garderober ändrade Figur 29. Kök ändrat 
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Fortsättningsvis raderas kortlingar (Se figur 30 och 31) samt horisontella och vertikala 
reglar bakom de solida skåpen samt inne i ytterväggarna ovanför alla fönster och 
dörrar. 

Figur 30. Kortlingar i väggen 

Figur 31. Reglar över fönster och dörrar 

Precis som vid anpassning av taket så ändras på husdelen läktens bredd, från 45 mm 
till 120 mm. Se figur 34 och 35 nedan. Dessutom skalas för smala innerväggar om och 
exempel på det är en vägg som ändras från 96 mm till 121 mm.  

I orginalfilen finns dubbla innerväggar med några millimeters mellanrum, som ändras 
till en och samma vägg med samma totala tjocklek. Se figur 32 och 33 nedan:  

Figur 32. Dubbel vägg 
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Figur 33. Den dubbla väggen ändrad till en vägg 

Alla ändringar, förflyttningar och borttagningar genererar i modellen nedan, se 
figurerna 34, 35 och 36.  

Figur 34. Fasad 1 efter ändringar av huset 

Figur 35. Fasad 2 efter ändringar av huset 

Figur 36. Perspektivbild på huset i programmet Inventor 

Total nedlagd tid på anpassningar av taket är 16,5 timmar. 
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4.1.3 Utskriven modell 
Efter utförda anpassningar skrivs de båda delarna av byggnaden ut med hjälp av 
Träcentrum i Nässjö. Modellen är i skala 1:100 och total tid för utskrift är 13 h. När 
stödmaterialet är raderat får modellen sitt slutgiltiga utseende, se figur 37, 38 och 39 
nedan.  

Figur 37. Stödmaterial raderat på taket 

Figur 38. Stödmaterial raderat på huset 
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Figur 39. Färdig modell 
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4.2 Intervjuer 
I detta kapitel redovisas en sammanfattning av de sex utförda intervjuerna. Se bilaga 
2-7 för fullständig sammanfattning av samtliga intervjuer.

4.2.1 Intervju 1 med VD på Flexator AB 
Respondenten tror att en utskriven modell kan användas i idéskedet för visualisering 
och i produktionsskedet där modellen kan finnas i fabriken för att underlätta förståelse 
av komplexa system så som elinstallationer, vatten/avlopp och ventilation. Den kan 
också vara användbar vid försäljning. 

En fysisk 3D-utskriven modell skulle kunna användas som ett bra komplement till 
ritningar och digitala 3D-modeller, den skulle underlätta kommunikationen med 
parter utanför byggbranschen. Denna typ av användning skulle också öka förståelsen 
mellan t.ex. snickare och installatörer. Personen tror inte att modellen kan ersätta 
ritningar eller digitala modeller i produktion, då till exempel mått är svårt att redovisa 
i en modell.  

För att ha användning av 3D-modeller måste modellen vara bättre än en ritning. Den 
ska vara skalenlig, korrekt, bestående av fler färger, informativ och säljande i de 
skeden där det är aktuellt. Respondenten berättar också att ”desto mer detaljer desto 
bättre”, dock är detaljer så som dörrhandtag överflödigt. Om modellen ska användas i 
tidiga skeden är det viktigt med låga kostnader och kort tillverkningstid då det inte är 
säkert att projektet ens blir av. 

4.2.2 Intervju 2 med projektledare på Swerea IVF 
Personen tycker att en utskriven 3D-modell är lämplig i idéskedet för att göra tester 
utan börja om från början. En modell kan också öka attraktiviteten av boendet vid 
reklam/försäljning och därför passa bra i arkitekttävlingar. Att ha en modell som 
komplement till ritningar är en bra lösning på olika svårigheter och missuppfattningar 
som kan uppstå med att förstå ritningar, både utanför och inom byggbranschen. En 
modell kan vara ett hjälpmedel för synskadade, där de kan känna sig fram i en 
utskriven planlösning med blindskrift. Fördelarna med en fysisk modell är uppenbara, 
fler förstår helheten lättare. Att medföra en modell till ett möte är roligare och 
smidigare än att ”släpa” en dator. Att hålla modellen i handen möjliggör att flera 
vinklar kan ses på byggnaden. 

Detaljer blir viktigare längre fram i byggprocessen och om tanken är att visa ett helt 
geografiskt område ställs det krav på visualiseringen samt att enkelt lokalisera en ny 
byggnad. Estetiken är viktig, den ska vara attraktiv och tilltalande, bestå av olika 
material, därför är det okej att anpassa skalan på till exempel fönsterspröjs om det 
höjer utseendet.   

4.2.3 Intervju 3 med projekteringsledare och gruppchef på NCC 
Construction Sverige AB 
En fysisk 3D-utskriven modell skulle kunna användas i tidiga skedena för att visa 
omkringliggande byggnader samt se hur solen står i olika väderstreck, speciellt för att 
slippa klagomål från grannar på skugga eller dålig utsikt. Respondenten tror absolut 
att en fysisk modell skulle vara ett bra komplement till ritningar. Modeller ökar 
förståelsen för personer utanför byggbranschen, bland annat för beställare som inte 
alltid förstår hur byggnaden kommer se ut 3-dimensionellt.   
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Personen tycker det är viktigt att det finns möjlighet till att använda olika färger i 
modellen, speciellt på omkringliggande hus för att lätt kunna lokalisera och identifiera 
området. Även fönster hade vart bra att visa för att se huruvida det finns risk för insyn 
till grannar, men det räcker med en öppning. Viktigt att visa är allt som sticker ut från 
bygganden, exempelvis inglasade balkonger och fläktrum på taken. 

4.2.4 Intervju 4 med arkitekt på Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB 
Respondenten vet mycket om 3D-skrivarens användning i byggbranschen, för denne 
handlar det om representation, att sälja in sina designförslag och som ett verktyg för 
att visa upp idéer för konsulter och beställare. Personen arbetar med 3D-skrivare 
främst i samband med projekt i de tidigaste skedena eller de sista. Utöver dessa 
skeden kan modellen användas i alla resterande skeden i byggprocessen. Det finns 
även möjligheter att den fysiska modellen kan ersätta ritningarna som används vid 
produktion. Små detaljer är svåra att visa i en modell och där är ritningar bäst 
lämpade. Även text på ritningar är svårt att visa på en modell, där föreslår 
respondenten ett kompletterande dokument. 

Det vore bra att använda fysiska modeller i fler skeden, för att lättare förmedla den 
känsla och design för beställare, kollegor eller konsulter. Personen berättar att man 
själv kan sitt projekt väldigt bra, men att det är svårt att förmedla det till en person 
som ser projektet för första gången genom endast bilder eller renderingar. För att 
ritningar ska kunna ersättas av fysiska modeller så måste modellerna uppfylla samma 
krav som ritningarna. Desto senare i byggprocessen som modellen ska användas, 
desto högre krav ska ställas på korrekthet, precision och detaljering. På Ahlqvist & 
Almqvist Arkitekter AB använder man sig av en skrivare som kan skriva ut i flera 
olika färger, men oftast väljs ändå vita modeller.  

4.2.5 Intervju 5 med ledande specialist inom utveckling på Veidekke 
Sverige AB  
Den intervjuade tycker de tidiga skedena passar bäst för fysiska modeller då det är ett 
bra sätt att testa sig fram. Det skulle vara intressant att ha en modell till skeden som 
handlar om visualisering, men även inne i bodar och på projekteringsmöten för att 
visa olika idéer för kunder. Den skulle också kunna användas i driftskedet då det hade 
varit smidigt att kunna peka på modellen. Respondenten tror däremot inte att en 
modell gör någon nytta ute på byggplatsen, då är en läsplatta med ritningar bättre.  

Intervjupersonen tror definitivt en modell hade underlättat i situationer där det finns 
svårigheter att tolka hur en ritning ser ut i 3D, sådana problem kan uppstå både inom 
och utom branschen. Att ha en modell gör projektet mer äkta, närvarande och det är 
bra att kunna vrida och vända på en modell samt känna textur med händerna. En 3D-
skrivare är en fördel eftersom det är möjligt efter en eventuell korrigering skriva ut en 
till modell för en liten kostnad.  

Respondenten tycker det är svårt att avgöra detaljeringsgraden som modellerna måste 
uppfylla men tycker att varje modell självklart ska uppfylla de krav som ställs i varje 
skede. Om den intervjuade hade varit arkitekt hade denne däremot varit försiktig med 
texturer och sådant som lätt kan bli missvisande. 
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4.2.6 Intervju med teknikchef på PEAB Sverige AB 
Den intervjuade berättar att 3D-utskrivna modeller skulle vara användbara i tidiga 
skeden vid volymstudier. Att använda modeller på stadsbyggnadskontor eller vid 
kommunikation med de boende i ett nybyggt projekt skapar en trevlig känsla och är 
något fysiskt att titta på. Dock kan det knappast vara effektivt att fortsätta bygga dessa 
modeller för hand, ”att klippa och klistra” som respondenten uttrycker det. Här borde 
det vara mer effektivt både tidsmässigt och ekonomiskt med en utskriven modell. 
Modeller är viktiga för att förmedla en känsla av storlek och förhållanden, vilket är 
svårt att åstadkomma på ritningar eller digitala modeller. Användning av fysiska 
modeller i senare skeden så som produktion, är svårt. Dock skulle en 3D-modell 
kunna användas som ett komplement eller ersättning till APD-planen på 
byggarbetsplatsen.  

På grund av att en fysisk modell är väldigt statisk så tror intervjupersonen inte att en 
modell är användbar i projekteringsskedet, där det är mycket som ändras från dag till 
dag och modell blir snabbt felaktig när den digitala modellen ändras.  

När PEAB bygger nya bostäder eller sjukhus med upprepande rum byggs en prototyp 
för att köpare ska se hur slutprodukten kommer se ut, antingen nerskalad eller i 
fullskala i en bod. Denna process skulle kunna ersättas av 3D-uskrivna modeller i 
olika skalor. Hela modell-byggar-processen skulle kunna flyttas till det egna företaget, 
istället för att anlita en modellbyggare att göra jobbet.  

För att en 3D-utskriven modell ska kunna användas som gestaltningsmodell tycker 
den intervjuade att det är viktigt att den ska se så bra ut som möjligt, vara skalenlig 
och att möjligheten till att skriva ut i flera färger finns. Att modellen ska ha hög 
detaljeringsgrad beror på skalan, väljs en stor skala tycker respondenten att detaljerna 
är viktiga för att visa det arkitektoniska uttrycket.  

4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
För att en BIM-modell ska kunna skrivas ut så bör den genomgå en del anpassningar. 
Filen bör delas upp i två delar, en fil med taket och en med huset, detta för att 
underlätta inför utskrift samt kunna lyfta bort taket i den färdiga modellen. I 
respektive fil tas onödiga detaljer bort så som installationer, små detaljer raderas eller 
skalas om. Alla byggnadsdelar bör ändras till samma material och göras solida.  

Samtliga respondenter nämner att en fysisk modell kan användas i idéskedet för 
volymstudier för att testa sig fram. En tredjedel tycker att modellen kan användas i 
projekteringsskedet för att ta med på projekteringsmöten och för att visa olika idéer 
för beställare. Att använda en 3D-modell i produktionsskedet anses av hälften av 
respondenterna vara ett bra användningsområde, antingen för att ersätta ritningar eller 
för att öka förståelsen mellan olika aktörer på byggarbetsplatsen. Endast en av 
respondenterna tycker att modellen kan användas i driftskedet för att kunna peka på 
modellen istället för att gå runt i byggnaden.  

Genomgående hela byggprocessen kan modellen användas som ett kommunikations-
verktyg eller som hjälpmedel vid reklam, försäljning och presentation. Många av 
respondenterna hade uppskattat om modellen består av olika färger och material, att 
den är korrekt, skalenlig och att placering av dörrar och fönster syns tydligt. 
Majoriteten tycker även det är viktigt att lätt kunna lokalisera en specifik byggnad vid 
utskrift av en hel situationsplan.
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras den insamlande empirin tillsammans med det 
teoretiska ramverket för att besvara frågeställningarna och uppnå målet. 

5.1 Analys 
Nedan analyseras respondenternas förslag på skeden i byggprocessen där en 3D-
utskriven modell kan vara användbar samt utförda anpassningar av en digital 3D-
modell, samtliga i relation till det teoretiska ramverket. 

5.1.1 Förslag på skeden 
Tabell 1. Sammanställning av de skeden som respondenterna föreslår att 3D-

utskrivna modeller kan användas i. 

Alla de intervjuade personerna är positivt inställda till användning av 3D-
utskrivna modeller i idéskedet. Modellen kan i detta skede användas för 
visualisering och volymstudier och är ett bra verktyg då man kan testa sig fram 
vid skapande och utformande av byggnaden. Detta styrks av att Xiajun et al. 
(2015) anser idéskedet som ett passande skede för att testa olika former. I tidiga 
skeden tycker de intervjuade personerna att en husmodell eller situationsplan är ett 
bra verktyg, för att vid nybygge informera och förklara för boende i 
omkringliggande byggnader hur nya byggnaden påverkar sol- och 
skuggförhållanden och utsikt. Att använda en 3D-modell för att i tidigt stadie få 
feedback och åsikter angående nya husmodeller från eventuella framtida 
brukare är något som hade uppskattats. Dessa modeller skulle kunna användas för att 
visa upp för kunder och beställare, det fångar deras intresse och ser attraktivt ut, 
vilket även gäller vid arkitekttävlingar.  

Vid nästkommande skede, projekteringsskedet, är det endast en tredjedel av 
respondenterna som anser att en 3D-modell är användbar. De föreslår att en modell 
kan användas vid projekteringsmöten för att beskriva och förklara idéer för 
beställare på ett tydligt sätt. Att ta med sig en modell till ett möte istället för att 
”släpa med sig” en dator är både smidigare, roligare och intressantare enligt 
respondenterna. Användning i detta skede stöds dock inte av teorierna eller 
av de resterande respondenterna. De anser att en modell är för statisk och att den 
snabbt är felaktig då ändringar sker löpande i detta skede.  

Hälften av respondenterna anser att en modell kan användas i produktionsskedet som 
ett komplement till ritningar för ökad förståelse och bättre kommunikation 
mellan olika aktörer på byggarbetsplatsen, så som bygg, el, ventilation. Då modellen 
i denna studie inte innehåller installationer är detta ej aktuellt. Modellen skulle 
också kunna ersätta de ritningar som vanligtvis används som underlag vid 
byggnation.  En studie av Dadi et al. (2014a) visar att hjärnans arbetsbelastning är 
mindre vid studerande av en 3D-modell jämfört med en ritning. Ett problem som 
respondenterna tar upp är dock 
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att en modell saknar måttsättning, anvisningar och föreskrifter, som i så fall skulle 
behöva anges i ett separat textdokument. Detta problem tas även upp i artikeln av 
Dadi et al. (2014a), dimensioner och materialspecifikationer är opraktiska att åläggas 
en 3D-modell. En modell föreställande byggarbetsplatsen skulle kunna placeras i 
byggbodar för att lätt lokalisera containers, kranar, bodar, material osv. istället för 
eller som komplement till APD-planen.  

Endast en av intervjupersonerna föreslår att man kan använda 3D-modeller i 
driftskedet då byggnaden är färdigställd och ska underhållas och skötas. Att ha en 
uppdaterad modell föreställande byggnaden skulle vara till hjälp till att lokalisera 
olika installationer och byggnadskomponenter. Detta användningsområde stöds dock 
inte i teorin. En av de andra respondenterna ställer sig dock mot detta och anser att det 
absolut inte finns någon användning av en fysisk modell då byggnaden redan är 
färdigställd.  

Utöver dessa fyra nämnda skeden finns två användningsområden genomgående hela 
byggprocessen, både tidiga och sena skeden. En av dessa är 
reklam/försäljning/presentation. Vid utveckling av nya husmodeller som ska säljas 
kan en fysisk modell vara ett attraktivt verktyg vid reklam och presentation. Även vid 
presentation för beställare, konsulter och kunder kan en fysisk modell komplettera 
bilder, renderade bilder och ritningar för att till exempel visa olika varianter och 
förslag till ändringar. Majoriteten av respondenterna berättar att en fysisk 3D-modell 
är användbar för att maximalt förmedla känsla och design. Vid denna typ av 
användning är det en fördel om modellens ytstruktur efterliknar byggnaden, vilket 
lättare uppnås med tillverkning i 3D-skrivare jämfört med handtillverkning (Jee, 
2000).  Enligt Greenhalgh (2009) har dessutom en 3D-utskirven modell högre 
designkvalitet.  

Både Stokes (2013) och Centofanti et al. (2014) bekräftar i sina artiklar att 3D-
modellen har fördelar vid visualisering och marknadsföring eftersom att den består 
av flera dimensioner som tydliggör och ökar förståelsen. Även Dadi et al. (2014a) 
och Urbanic et al. (2013) skriver om den fysiska 3D-modellen som ett bra verktyg 
vid presentation och för utvärdering, vilket styrker intervjupersonernas förslag.  

Det andra användningsområdet där 3D-modeller kan komma till användning 
under hela byggprocessen är som ett kommunikationsverktyg. Av 
respondenterna i intervjuerna tycker hälften att kommunikation med hjälp av en 
fysisk modell kan underlätta förståelse mellan parter inom byggbranschen 
men även för att kommunicera med t.ex. beställare utan teknisk byggerfarenhet. 

Studier av Stokes (2013) och Dadi et al. (2014b) visar att det krävs erfarenhet för att 
tolka en 2D-ritning och förstå sambanden mellan de olika ritningarna och för 
att kunna skapa sig en helhetsbild av hur byggnaden ser ut i 3D. Ökad 
förståelse underlättar för oerfarna parter att uttrycka feedback (Stokes, 2013). 
Även Jones (2015) och Dadi et al. (2014b) beskriver att en modell kan 
användas som ett komplement för att sammanfatta ett projekt eller i 
planeringstrategin. Centofanti et al. (2014) beskriver modellen som medlaren mellan 
skapandet och verkligheten. En av respondenterna föreslår att en fysisk modell av 
till exempel en planlösning hade varit ett bra hjälpmedel för blinda att känna 
strukturer och läsa blindskrift på modellen, detta skulle en 3D-skrivare möjliggöra.  
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5.1.2 Anpassningar av digital 3D-modell inför utskrift.  
På grund av att skrivaren som används i denna studie endast skriver ut i ett material, 
vit plast, så kan inte genomskinliga ytor föreställande fönster skrivas ut. Med stöd i 
empirins intervjuer så beslutades det att alla fönster togs bort och ersattes av 
öppningar i väggarna, både i fasader och invändigt. Samma beslut togs gällande 
dörrar, både interiört och exteriört, som ersattes av dörröppningar.  

Gällande detaljeringsgrad är respondenterna oeniga. Majoriteten tycker att desto 
senare i byggprocessen modellen ska användas desto högre detaljeringsgrad, till 
exempel om modellen ska användas i produktion så måste den vara helt korrekt och 
skalenlig och helst med så mycket detaljer som möjligt. Som ovan nämnda studie av 
Campbell et al. (2012) visar så bör inte heller för mycket detaljer tas bort, eftersom att 
även det kan vara missvisande i förhållande till arkitektens design och vision. Om 
modellen däremot ska användas i de tidiga skedena så är detaljerna inte lika viktiga, 
där räcker det med att formerna av byggnaden syns, speciellt balkonger och fläktrum 
som sticker ut och kan utgöra skymd sikt för andra.  

Urbanic et al. (2013) beskriver att det första som bör göras innan anpassningar 
tillämpas, är att dela upp byggnaden i digitala modellen i olika delar. I denna studie 
delas därför tak och hus in i två separata filer, vilket dessutom enligt V. Strandgren 
(personlig kommunikation, 11 december 2015) underlättar vid utskrift av ihåliga 
modeller.  

Om en fysisk modell ska kunna användas vid presentation och försäljning så bör den 
vara attraktiv, informativ och tilltalande. Beroende på skalan på den utskrivna 
modellen måste vissa detaljer och byggdelar antingen tas bort helt eller anpassas i 
storlek. Om små detaljer är viktiga och talande för estetiken på byggnaden och bör 
behållas så tycker några av respondenterna att det är okej att anpassa skalan på 
föremålet. Detta håller dock inte alla med om, vissa tycker att skalenlighet är väldigt 
viktigt. 

I denna studie har små detaljer så som dörrhandtag och strömbrytare raderats eftersom 
de vid utskrift blir mindre än 1 mm (Jee et al., 2000) och enligt respondenterna är 
detta okej eftersom att dem inte är talande för byggnadens gestaltning. Även Stokes 
(2013) förklarar att små värden i byggnaden bör tas bort om dem skadar både 
estetiken i den utskrivna modellen och vid tillverkning. Att radera eller ändra skalan 
på dekorativa inslag i modellen skriver dessutom Urbanic et al. (2013) är en passande 
ändring och lösning på problemet med för små detaljer.  

Även fast vissa respondenter var kritiska till att ändra skalan på delar i modellen, så 
togs beslutet med stöd i teorin som nämns ovan att ändra storleken på innerväggar och 
lockläkten i fasaden. Hade denna ändring inte gjorts så hade istället läkten och 
innerväggarna behövt raderas helt, vilket ansågs hade ändrat byggnadens 
arkitektoniska uttryck och planlösning. Viktigt att beakta vid denna typ av ändring är 
att rummens storlek kan ändras vid ökning av väggtjocklek (Urbanic et al., 2013), 
vilket i denna studie ansågs oväsentligt då minskningen endast är ett fåtal millimeter.  

Respondenterna beskriver att viktiga krav som en modell uppfyller är korrekthet och 
att den inte är missvisande jämfört med hur byggnaden kommer se ut i verkligheten. 
Dem uttrycker också att de gärna hade uppskattat att modellen består av flera färger 
med olika strukturer, detta nämns dock inte av alla. Detta styrker Campbell et al. 
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(2012) i sin artikel där han skriver att modellen inte bör anpassas alltför mycket 
jämfört med arkitektens vision och att det hade uppskattats med flera material, färger 
och texturer med en gradvis övergång.  Önskan om korrekthet och olika strukturer är 
en av anledningarna till att lockläkten i fasaden skalas om och behålls. Däremot 
nämner Zhang et al. (2009) att det finns svårigheter vid tillverkning av utskrivna 
modeller av flera olika material då detta kan påverka stabiliteten negativt och externa 
stöd kan behövas.  

Med stöd i Stokes (2013) och Urbanic et al. (2013) studier har alla objekt i BIM-
modellen i denna studie ändrats till helt solida kroppar för att kunna skrivas ut. 
Exempel på detta är fast inredning så som kök och garderober, taket, skorstenen och 
bjälklaget.  

Anpassningarna på den digitala modellen gällande fast inredning, ytterväggar, 
innerväggar, tak, bjälklag, fönster/dörrar etc. resulterade i en modell som till viss del 
uppfyller respondenternas önskemål. Denna modell lämpar sig för användning i 
idéskedet, vid reklam/försäljning/presentation och som ett kommunikationsverktyg 
genomgående byggskedena, vilket dessutom är de användningsområden som flest 
respondenter är positiva till. Då modellen inte innehåller installationer, exakta 
skalenliga mått eller detaljrika komponenter är denna typ av modell inte är anpassad 
för användning i resterande skeden i byggprocessen.  

Trots skaländring av lockläkten i byggnadens fasad så kan man endast ana denna 
struktur i den färdiga utskrivna modellen. Om modellen hade skrivits ut i en större 
skala hade denna struktur blivit mer tydlig och därav bättre stämt överens med den 
verkliga byggnaden.   

5.2 Frågeställning 1 
Hur anpassas en befintlig digital 3D-modell inför utskrift? 

För att en modell ska vara möjlig att skriva ut i en 3D-skrivare bör små detaljer 
raderas eller skalas om och modellen bör bestå av solida kroppar i samma material. 

5.3 Frågeställning 2 
Hur kan 3D-modeller användas i byggprocessen? 

En fysisk modell utskriven i en 3D-skrivare skulle kunna användas i flera 
skeden i byggprocessen, så som i idéskedet, projekteringsskedet, 
produktionsskedet och driftskedet. Genomgående hela byggprocessen skulle 
kunna modeller användas som ett kommunikationsverktyg och vid reklam, 
försäljning och presentation.  
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5.4 Koppling till målet 
Målet med arbetet är att utreda hur fysiska modeller utskrivna i en 3D-skrivare kan 
användas i olika skeden i byggprocessen samt att anpassa en digital modell inför 
utskrift.  

Resultat visar att fysiska modeller utskrivna i en 3D-skrivare skulle kunna användas i 
idéskedet, projekteringsskedet, produktionsskedet och driftskedet samt som ett 
kommunikationsverktyg och ett hjälpmedel vid reklam, försäljning och presentation.  
Dessutom anpassas av en BIM-modell för att möjliggöra utskrift i en 3D-skrivare. 
Ändringarna som genomförs är att installationer tas bort, byggdelar görs till solida 
volymer, små detaljer raderas eller skalas om och materialet i byggnadsdelar ändras så 
de består av endast ett material. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel ges en kort sammanfattning av resultatet i studien och diskussion kring 
metoder och begränsningar förs. Även slutsatser och rekommendationer ges samt 
förslag till vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 
Bortsett från att vissa intervjuer tvingats göras via telefon, så har alla intervjuer skett 
på samma sätt med samma förutsättningar, för bättre reliabilitet, och med samma 
frågor som underlag, vilket ökar validiteten. Eftersom utförandet av action research 
har sin grund i det teoretiska ramverket och i intervjuerna så ökar validiteten och man 
försäkrar sig om att rätt sak studeras. 

Validiteten i denna studie ökar då det teoretiska ramverket gällande användning i 
olika skeden och krav och utseende pekar åt samma håll som den insamlade empirin 
och därmed bekräftar varandra. Detta ökar också trovärdigheten. Det är dock viktigt 
att beakta det faktum att fem av sex intervjuade personer inte har någon egen 
erfarenhet av denna typ av användning av fysiska modeller, därför är det inte säkert 
att de användningsområden som dem föreslår är praktiskt möjliga.  

Alla intervjuer har med respondentens godkännande spelats in och gett oss möjlighet 
att i efterhand gå tillbaka och kontrollera att anteckningarna stämmer överens med 
vad som sagts och att inget missats. Efter intervjuerna har dessutom en 
sammanställning av svaren gjorts och skickats till respondenterna för att säkerställa att 
svaren uppfattats på rätt sätt. Detta ökar reliabiliteten.  

Målet och frågeställningarna är tydligt kopplade till varandra då målet i princip består 
av två delar; en om anpassning av en digital modell och en om passande skeden för 
användning. Dessa två delar besvaras i var sin frågeställning. De båda 
frågeställningarna är kort och koncist formulerade, vilket gjort att det varit lättare att 
rikta fokus på rätt saker och inte ledas in på sidospår.  

6.2 Metoddiskussion 
Att utföra intervjuer var ett passande metodval för denna studie då förhoppningen var 
att intervjupersoner som är insatta i branschen skulle komma med nya idéer och 
tankar kring hur 3D-skrivaren kan användas för att ta fram modeller i byggprocessen. 
Därför valdes också att utföra riktat öppna intervjuer, detta gjorde att dem själva fick 
tolka frågorna och svara där utefter. Ett problem med detta var att vissa respondenter 
inte förstod frågan, därför fick vi förtydliga och ge exempel. Detta kan ha lett 
personen in på det svar som gavs, och att personen inte hade uttryckt sig på samma 
sätt om frågan hade omfattat mer information från början.  

Alla intervjuer utfördes på ett korrekt sätt och enligt planering, dock uppstod 
vissa problem med att träffa intervjupersonen, vilket gjorde att två intervjuer fick 
göras via telefon. Även fast samma frågor användes vid telefonintervjuerna, så 
märktes det på svarens karaktär och dess omfattning att svaren skilde sig från 
intervjuerna som utfördes vid ett möte. 

Vår tanke med valet av intervjupersoner och deras varierande befattning var att vi 
ville få en bred inblick i möjliga användningsområden. Dock tror vi i efterhand att det 
hade varit lättare att hitta samband och dra slutsatser om de intervjuade personerna 
hade haft samma befattning på sex olika men liknande företag.  
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Att använda action research som datainsamlingsmetod var ett lämpligt metodval då 
den delen av studien går ut på att aktivt ändra och göra anpassningar på en digital 
modell. Med denna metod har vi själva haft möjlighet att under arbetets gång styra 
arbetet i rätt riktning och avgöra vilka anpassningar som bör göras med stöd i det 
teoretiska ramverket.  

Något som är både är en fördel och nackdel är att vi själva egentligen inte har någon 
erfarenhet av en sådan anpassning. Fördelen är att det bevisar att man med 
grundläggande kunskaper inom 3D-projektering enkelt och relativt snabbt kan 
anpassa en modell inför utskrift. Nackdelen skulle kunna vara att en sådan anpassning 
går fortare och eventuellt blir bättre om erfarenhet finns och därmed möjligheten till 
ett bättre resultat.  

6.3 Begränsningar 
Eftersom att en fallstudie aldrig kan resultera i statistisk generaliserbarhet kan man 
aldrig säkerställa att resultaten gäller för alla andra projekt. Trots att BIM-modellen 
som använts i denna studie är relativt ”vanlig” och inte innehåller några extremt unika 
byggdelar eller former, så kan anpassningarna i denna byggnad inte appliceras på alla 
byggnader. Vi tror dock att anpassningarna skulle kunna appliceras, eventuellt med 
små skillnader, på många andra skolor eller bostäder som liknar denna förskola i 
storlek, våningsantal och byggteknik.  

Generaliserbarheten minskar också eftersom att studien är kvalitativ och endast sex 
personer har intervjuats. Trots begränsat antal respondenter har studiens 
datainsamlingsmetoder genomförts på ett sätt som gör att den kan 
generaliseras gällande studier som involverar samma typ av företag och liknande 
studieobjekt. Hänsyn bör även tas till att författarnas egen erfarenhet och kunskap, 
främst gällande programvaran Revit,  påverkar slutresultatet.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Problembeskrivningens påstående om att fysiska modeller är ett användbart verktyg i 
flera skeden i byggprocessen och att digitala modeller behöver ändras och anpassas 
inför utskrift bekräftas under arbetets gång. De slutsatser och rekommendationer 
gällande 3D-modellens användning som författarna kommit fram till med grund i 
empiri och teori är följande: 

 Idéskedet – För volymstudier och att ”testa sig fram”.
 Projekteringsskedet – Modellen kan tas med på projekteringsmöten för att

visa idéer för beställare.
 Produktionsskedet – Antingen för att ersätta ritningar på byggarbetsplatsen

eller som komplement till ritningar för att öka förståelsen.
 Driftskedet – För att kunna peka på modellen vid underhållsarbete.
 Som ett kommunikationsverktyg – Underlätta kommunikationen mellan olika

aktörer i byggbranschen och för personer utan denna kunskap.
 Reklam, försäljning & presentation – Vid utveckling av nya husmodeller och

för att visa idéer för beställare, konsulter och kunder.

Författarnas slutsatser och rekommendationer gällande anpassningar och justeringar 
som bör tillämpas på en digital modell innan utskrift är: 
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 Göra alla byggnadsdelar solida. 
 Skala om små detaljer om det förbättrar modellens utseende. 
 Ändra alla material i modellen till ett och samma. 
 Radera i sammanhanget onödiga detaljer och installationer.  
 Formatera filen till ett format som är förenligt med vald 3D-skrivare 

 
Slutsatsen i denna studie är att en fysisk modell skulle kunna användas i majoriteten 
av byggprocessens skeden och kan vara till stor hjälp för att överföra information och 
kommunicera mellan parter i byggbranschen. Viktigt att beakta är att i denna studie 
har respondenterna i intervjuerna olika erfarenhet inom ämnet, många av dem har 
aldrig använt en 3D-skrivare i detta sammanhang eller alls. Ovanstående nämnda 
skeden är därför eventuellt ej genomförbara, då samtliga inte är praktiskt testade.  

Viktigt att beakta är att det finns svårigheter med att värdera tyngden i 
respondenternas svar då deras befattning skiljer sig så mycket från varandra. Det är 
därför svårt att ta ställning till om deras förslag på skeden är relevanta och väl 
underbyggda med antingen erfarenhet eller kunskap.  

En förutsättning för att anpassningen av modellen inte ska vara för omfattande och ta 
lång tid är att projektet i fråga är projekterat i 3D och att viss erfarenhet av exempelvis 
Revit finns. Om förutsättningarna finns så tar det inte så lång tid och är inte heller 
särskilt komplicerat, detta är ett starkt motiv till att 3D-skrivare skulle kunna användas 
för att ta fram modeller som kan användas i många skeden i byggprocessen.  

På grund av skalan vid utskrift blev lockläkten i byggnadens fasad på gränsen till 
obefintliga. Därför skulle det rekommenderas att skriva ut en byggnad i större skala 
för att utskriften ska bli så verklighetstrogen som möjligt och därför ha möjlighet till 
användning i fler skeden.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Då denna studie är väldigt övergripande gällande 3D-modellens användning i 
byggprocessen så skulle ett förslag på vidare forskning vara att gå in djupare i 
respektive skede för att få en mer detaljerad uppfattning om användningen och krav 
på modellen.  

Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att utreda hur valet av skrivare och dess 
funktioner gällande färg, detaljering och material påverkar slutresultatet på den 
utskrivna modellen och därmed användning i olika skeden.   

Intressant hade varit att studera om en anpassning av en helt annan typ av byggnad 
hade gått till. Till exempel en byggnad med flera våningar som ska skrivas ut ihålig då 
detta kan vara svårt om man vill kunna lyfta av taket och se planlösningen.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

Bilaga 2 

Bilaga 3 

Bilaga 4 

Bilaga 5 

Bilaga 6 

Bilaga 7 

Intervjufrågor  

Intervju 1 med VD på Flexator AB 

Intervju 2 med projektledare på Swerea IVF 

Intervju 3 med projekteringsledare och gruppchef på NCC Construction 

Sverige AB 

Intervju 4 med arkitekt på Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB 

Intervju 5 med ledande specialist inom utveckling på Veidekke Sverige AB 

Intervju 6 med teknikchef på PEAB Sverige AB  



Bilaga 1 Intervjufrågor 

1. Kan du berätta lite om dig själv, din bakgrund, din roll här på företaget och
vad du har för arbetsuppgifter?

2. Vad vet du i nuläget om hur 3D-skrivare används i allmänhet och i
byggbranschen?

3. Har du någon erfarenhet av 3D-skrivare? I så fall vad?

4. Om du fick önska, i vilka skeden i byggprocessen skulle en 3D-utskriven
modell vara användbar?

5. Varför tror du dessa skeden skulle passa bra?

6. Tror du att en modell skulle kunna vara ett bra komplement till ritningar och
bilder för att öka förståelsen för folk utanför byggbranschen?

7. Vilka krav är viktigast att en modell uppfyller för att passa i respektive skede?

8. Vilka fördelar tror du det finns med en fysisk modell jämfört med en digital
modell eller en vanlig 2D-ritning?

9. Vilka skeden tror du inte skulle gynnas av en utskriven modell? Varför?

10. Vad tror du är anledningen till att 3D-skrivaren inte riktigt har slagit igenom i
byggbranschen även om den funnits i nästan 30 år?

11. Vilka hot tror du finns när det gäller användningen av 3D-utskrivna modeller?

Tack för att du tar dig tid! 

Elin Bolmstad & Sofia Elander 



Bilaga 2 Intervju 1 med VD på Flexator AB 

Intervjun utfördes på Flexators huvudkontor i Anneberg med Vd:n på företaget. År 
1999 började han arbeta som Produktionschef på Flexator AB och fick år 2006 sin 
nuvarande tjänst som VD. Personen som intervjuades arbetar med förbättringsprojekt, 
interna störningar, kundstörningar, fysiska investeringar samt att driva på projekt. 
Som VD och involverad i styrelsen håller han även i många möten, så som 
ledningsmöten och personalinformation till de anställda på de 3 fabrikerna som 
företaget har.  

Personen vet ganska lite om 3D-skrivare. Han tycker det är väldigt intressant men tror 
att det används sparsamt i dagsläget. Han vet endast ett företag som arbetar med 3D-
skrivare, dem skriver ut husmodeller och situationsplaner som används vid 
visualisering för kunder, dock vet han inget producerande företag som använder sig 
av 3D-skrivare. När det gäller personens egen erfarenhet av 3D-skrivare har han 
kommit i kontakt med en sådan vid ett tillfälle, vid en mässa i Göteborg där dem 
testade att skriva ut små saker, till exempel en planlösning.  

Det första skede i byggprocessen där den intervjuade personen tror att 3D-printade 
modeller kan användas är i idéskedet för visualisering. Han ser också möjligheter att 
använda modeller i produktionsskedet, då man skulle kunna ha en modell till hands 
vid produktion av huset i fabriken, vilket skulle underlätta förståelsen av komplexa 
system, så som elinstallationer, vatten/avlopp och ventilation. När Flexator tagit fram 
en ny husmodell kan en modell vara användbar vid försäljning mot kund. Han tror 
också att en modell kan komma till användning för kommunen när de vid till exempel 
samråd visar för invånare hur en eventuellt ny detaljplan kan komma att se ut.  

En fysisk 3D-utskriven modell skulle kunna användas som ett bra komplement till 
ritningar och digitala 3D-modeller, den skulle underlätta kommunikationen med 
parter utanför byggbranschen. Denna typ av användning skulle också öka förståelsen 
mellan t.ex. snickare och installatörer. Andra användningsområden som personen 
berättar om skulle kunna vara vid föreläsningar på utbildningar inom byggteknik på 
till exempel högskolor. Dock tror han inte att modellen kommer kunna ersätta 
ritningar eller digitala modeller i produktion, då till exempel mått är svårt att redovisa 
i en modell.  

För att ha användning av 3D-modeller tror personen att modellen måste var bättre än 
en ritning. Den ska vara skalenlig, korrekt, bestående av fler färger, informativ och 
säljande i de skeden där det är aktuellt. Han berättar också att ”desto mer detaljer 
desto bättre”, dock är detaljer så som dörrhandtag överflödigt och onödigt. Om det 
handlar om en modell som ska användas i de tidigare skedena, så tycker han att det är 
viktigt att det inte kostar så mycket pengar att skriva ut en modell eller att det tar för 
lång tid, eftersom det i det skedet inte ens är säker att det blir något av projektet.  

Personen tror att det är på grund av att byggbranschen är en ganska konservativ 
bransch som tekniken med 3D-printing inte används så mycket, det kan ta tid att ta till 
sig nya material eller produktionsmetoder. Han tror också att det har att göra med en 
del praktiska problem och att en 3D-skrivare kostar mycket pengar i kombination med 
att byggbranschen är en ”lågmarginalbransch”. Han berättar också att han tror att det 
kan bero på att inte alla företag arbetar med 3D-projektering, vilket är en 
grundförutsättning för att kunna skriva ut en fysisk modell.  



Han tror att det finns vissa hot med användningen av 3D-printing gällande att skriva 
ut hela komponenter och inte småskaliga modeller, enklare monteringsjobb ersätts av 
maskinell kraft, alltså industrialisering, vilket han tycker är bra.  



Bilaga 3 Intervju 2 med projektledare på Swerea IVF 

Intervjun utfördes på plats i Göteborg med en projektledare arbetande på Swerea IVF. 
Han arbetar inom produktionsutveckling i avdelningen ”Metoder” och är även med i 
en intressentförening med koncernfokus där projekt med 3D-skrivare nyligen har 
blivit tillagt.  

Personen vet mycket om 3D-skrivare då Swerea själva använder sig av dem. Antingen 
genom att skriva ut delar till maskiner eller hela produkter. Han vet att det är vanligt 
att testa en utskrift i förväg innan flera utskrifter görs eller fortsätter med projektet för 
att spara pengar. Han vet också att det används en del på stadsarkitektkontor där större 
områden och miljöer byggs upp med hjälp av en 3D-skrivare. När det gäller hans egen 
erfarenhet så har han aldrig själv använt en 3D- skrivare utan mest haft kontakt med 
andra företag och personer som använder det.  

Personen tycker att en 3D-utskiven modell är användbar i idéskedet för att enkelt testa 
sig fram utan att helt behöva börja om från början och vid reklam/presentationer för 
att tydligt kunna visa olika varianter av förslag. Han tror även att möjligheten att visa 
en modell skulle göra boendet mer attraktivt. En modell kan därför passa bra i olika 
typer av Arkitekttävlingar för att fånga beställarens intresse.  

Att ha en modell som komplement till 2D-ritningar tror personen definitivt är en bra 
lösning på olika svårigheter och missuppfattningar som kan uppstå med att förstå 
ritningar, både utanför men också inom byggbranschen. En modell skulle kunna vara 
ett hjälpmedel för synskadade, där de skulle kunna känna sig fram i en utskriven 
planlösning med blindskrift. En modell föreställande en byggnad skulle kunna 
placeras i entrén hos ett företag för att besökare lättare ska kunna orientera sig i 
byggnaden.  

Personen tycker att fördelarna med en utskriven 3D-modell är uppenbara, fler 
personer förstår helheten och sammanhanget lättare. Att ta med sig en modell till ett 
möte känns både roligare och smidigare än att ”släpa” med sig en dator. Att kunna 
hålla modellen i handen och ha möjligheten att se byggnaden från olika vinklar tror 
han gör att man snabbare förstår en fysisk modell. 

Detaljer blir allt viktigare desto längre fram i byggprocessen modellen ska användas. 
En modell som är tillverkad för att visa ett geografiskt område måste inte klara en 
speciell hållfasthet utan där ställs det mest krav på visualiseringen och att det är lätt 
att lokalisera t.ex. en ny byggnad i modellen. Estetiken är enligt personen viktig, den 
ska vara attraktiv och tilltalande, gärna bestå av olika material, därför är det helt okej 
att anpassa skalan på till exempel fönsterspröjs om det höjer utseendet.  

Skeden som han inte tror gynnas av en utskriven modell är skeden där lösningar av 
detaljrika system är en stor del. Detta gäller olika installationer, el, avlopp och värme 
.m.m. då detta kan bli svårt att visa på modellen. Han tycker även att sådana detaljer 
inte känns särskilt viktiga utan visas bättre i datorn där synkningar är lätt att tillämpa.  

Anledningen till att 3D-skrivaren inte riktigt slagit igenom tror intervjupersonen kan 
bero på att det alltid måste finnas förutsättningar för att kommunikation ska fungera 
och vara användbar vilket kanske inte riktigt varit helt självklart gällande 3D-



skrivaren. Det kan exempel gälla att ett material måste gynnas på flera sätt för att det 
ska vara lönsamt att använda. 



Bilaga 4 Intervju 3 med projekteringsledare och gruppchef på NCC Construction 
Sverige AB 

Intervjun utfördes på plats i Jönköping med en person med dubbla roller, han arbetar 
både som projekteringsledare och gruppchef över process i Småland/Blekinge sen 
2008 och har totalt 15 personer under sig.  

Personen vet inte jättemycket om 3D-skrivare men vet att det används på 
arkitektkontor och att det är ett bra sätt att visa sina idéer för kunder. Han har inte 
heller kommit i kontakt med en skrivare själv men har tror att det är mycket möjligt 
att andra större NCC kontor i Sverige använder det.  

Personen tycker att en fysisk 3D-utsrkiven modell skulle kunna användas i 
tidiga skedena för att det skulle vara bra att visa hur omkringliggande byggnader 
ligger samt se hur solen ligger i olika väderstreck, speciellt för grannar för att på 
så sätt slippa klagomål på skugga eller dålig utsikt. Han tror inte att en modell 
skulle gynnas i stadiet vid bygghandlingar då stommen till huset är klar och inte 
heller i de sena skedena då huset redan är byggt. Han tror absolut att en fysisk 
modell skulle vara ett bra komplement till ritningar. Modeller ökar förståelsen 
för personer utanför byggbranschen, bland annat för beställare som inte alltid 
förstår hur byggnaden kommer se ut 3-dimensionellt.   

Personen tycker det är viktigt att det finns möjlighet till att använda olika färger i 
modellen, speciellt på omkringliggande hus för att lätt kunna lokalisera och identifiera 
området. Även fönster hade vart bra att visa för att se huruvida det finns risk för insyn 
till grannar, men det räcker med en öppning. Han tycker även att allt som sticker 
ut från bygganden är viktigt att visa, exempel inglasade balkonger och fläktrum 
på taken. 

Anledningen till att 3D-skrivaren inte slagit igenom tror han är en kostnadsfråga. Han 
tror att detta kan vara ett hot mot 3D-skrivaren men också att bristen på kunskap 
om hur den ska användas kan stoppa utvecklingen. 



Bilaga 5 Intervju 4 med arkitekt påAhlqvist & Almqvist Arkitekter AB 

Intervjun utfördes per telefon med en arkitekt anställd hos Ahlqvist & Almqvist 
Arkitekter AB. Där fick han sin anställning främst tack vare sig kunskap inom 3D-
printing som han har fått från sitt examensarbete och eget intresse. Han arbetar främst 
med framtagning av idéförslag och koncept i de tidiga skedena i processen.  

Personen vet väldigt mycket om 3D-skrivarens användning i byggbranschen, för 
honom handlar det om representation, att sälja in sina designförslag och att det 
används som ett verktyg att visa upp sina idéer för konsulter och beställare. Han 
arbetar med 3D-skrivare främst i samband med projekt som är i de tidigaste skedena 
eller de sista. Utöver kunskapen han besitter från sitt examensarbete och det han 
arbetar med dagligen så arbetar han även en del som konsult mot skolor och företag 
som vill hitta rätt strategi och 3D-printer för just dem och håller även i utbildningar.  

Utöver i de skeden där han själv redan arbetar med 3D-utskrivna modeller så tror 
personen att man skulle kunna använda dessa modeller i alla skeden i byggprocessen. 
Han tror att det finns möjligheter att den fysiska 3D-modellen kan ersätta de klassiska 
2D-ritningarna som vanligtvis används som underlag vid produktion. Dock är vissa 
små detaljer så som komplexa byggdelar svåra att visa med en fysisk modell, där 
skulle användningen av 2D-ritningar fortfarande vara bäst lämpat. Även den 
förklarande texten som finns på ritningar är svår att redovisa i en 3D-modell, där 
föreslår han ett kompletterande dokument innehållande denna text.  

Han tycker att det vore bra att använda fysiska 3D-modeller i fler skeden, för att 
lättare förmedla den känsla och design i idén man skapat för beställare, kollegor på 
företaget eller konsulter. Han berättar att man själv kan sitt projekt väldigt bra, men 
att det är svårt att förmedla det till en person som ser projektet för första gången 
genom endast bilder eller renderingar.  

För att ritningar ska kunna ersättas av fysiska 3D-modeller så måste modellerna 
såklart uppfylla samma krav som ritningarna, berättar han. Desto senare i 
byggprocessen som modellen ska användas, desto högre krav tycker han ska ställas på 
korrekthet, precision och detaljering. På Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB använder 
man sig av en skrivare som kan skriva ut i flera olika färger, men oftast väljer man 
ändå att skapa helt vita modeller.  

Anledningen till att 3D-skrivare inte används så mycket i byggbranschen idag tror 
personen beror på brist på kunskap, att det är en dyr teknik och att det är en 
komplicerad mjukvara. Han berättar att tekniken blivit billigare och mer tillgänglig då 
patentet släpptes år 2005. Det är också en väldigt tidskrävande teknik, han ger ett 
exempel där en modell som var 20 x 20 cm tog ca 27 timmar att skriva ut. Dock 
sköter sig ju skrivaren själv när man väl gjort förarbetet och man startat igång 
utskriften. 

Risken att 3D-skrivaren ska ersätta modellbyggarnas arbete tror han är liten eftersom 
att kompletteringar för hand ändå måste göras i efteråt, så som att tillägga vissa 
handbyggda detaljer och skivmaterial. ”3D-skrivaren är inte en verkstad i sig, utan en 
del i modellbyggarens verkstad”, säger han.  



Bilaga 6 Intervju 5 med ledande specialist inom utveckling på Veidekke Sverige AB 

Intervjun utfördes via telefon med en person från Veidekke Sverige AB som just nu 
arbetar med det industriella systemet VeidekkeMAX i Göteborg. Han berättar att han 
kan litegrann om väldigt mycket då han bland annat har arbetat med konstruktion, 
arkitektur, industri men att hans fokus har varit på forskning och utveckling.  

Han berättar om sin erfarenhet kring Additiv teknik och säger att han inte kan 
jättemycket men att han är en duktig trendspanare. Han vet att det i allmänhet kan 
användas till allt som är unikt och han berättar att det används relativt lite i 
byggbranschen men att det verkar vara på gång. Han tycker att arkitekter är de mest 
lämpade eftersom deras jobb är att gestalta byggnader.  

Han tycker att de tidiga skedena passar bäst för fysiska modeller då det hade varit bra 
att kunna testa sig fram. Han tycker dessutom att det skulle vara intressant att ha en 
modell till alla skeden som handlar om visualisering men även inne i bodar eller på 
projekteringsmöten för att kunna visa olika idéer för kunder. Den skulle också kunna 
användas i driftskedet då det hade varit smidigt att kunna peka på modellen. Han tror 
däremot inte att en modell gör någon nytta ute på byggplatsen, då är en läsplatta med 
ritningar bättre.  

Han tror definitivt att en modell hade underlättat i situationer där det finns svårigheter 
att tolka hur en 2D-ritning ser ut i 3D, sådana problem kan uppstå både inom och 
utom branschen. Att ha en modell gör projektet mer äkta, närvarande och det är bra att 
kunna vrida och vända på en modell samt känna textur med händerna. Han tror också 
att en 3D-skrivare är en fördel eftersom det är möjligt att efter en eventuell 
korrigering skriva ut en till modell för en liten kostnad.  

Han tycker det är svårt att avgöra detaljeringsgraden som modellerna måste uppfylla 
men tycker att varje modell självklart ska uppfylla de krav som ställs i varje skede. 
Om han hade varit arkitekt hade han däremot varit försiktig med texturer och sådant 
som lätt kan bli missvisande. 

Anledningen till att 3D-skrivaren inte slagit igenom tror han beror på att 
byggbranschen delvis är en konservativ bransch gällande nya metoder och arbetssätt. 
Han berättar att nya metoder och arbetssätt inte implementeras om det inte drivs på 
från till exempel beställaren. Han tror absolut att det finns saker som kan stoppa 
denna utveckling men att den är oundviklig eftersom att det inte längre kostar så 
mycket.  



Bilaga 7 Intervju 6 med teknikchef på PEAB Sverige AB 

Intervjun med Teknikchefen på PEAB Sverige AB gjordes på kontoret i Göteborg. 
Han har sedan år 2011 arbetat på företaget, men började då som BIM-strateg och 
arbetade med det till år 2013 då han blev teknikchef. Som teknikchef jobbar han med 
rekryteringar, möten, BIM-utredningar, forskningsprojekt och strategier.  

Personen vet inte så mycket om hur 3D-skrivare används i byggbranschen, han 
berättar att han själv inte riktigt kunnat lokalisera konkreta användningsområdena och 
nyttor med tekniken som den ser ut idag. Han har heller ingen erfarenhet av tekniken 
själv.  

Han berättar att han tror att 3D-utskrivna modeller skulle vara användbara i 
volymstudier och i de tidiga skedena. Att använda modeller på stadsbyggnadskontor 
eller vid kommunikation med de boende i ett nybyggt projekt är bra eftersom det 
skapar en trevlig känsla och är något fysiskt att titta på. Däremot tror han knappast att 
det kan vara effektivt att fortsätta bygga dessa modeller för hand, att klippa och 
klistra, som han uttrycker det. Här tror han att en modell utskriven i en 3D-skrivare 
vore mer effektivt både tidsmässigt och ekonomiskt. Han berättar att han tycker att de 
fysiska modellerna är viktiga för att förmedla en känsla av storlek och förhållanden, 
vilket är svårt att åstadkomma både på en ritning eller i en digital modell. Att använda 
en fysisk modell i de senare skedena tror han är svårt, till exempel i produktionen. 
Dock skulle man kunna använda en 3D-modell som ett komplement eller ersättning 
till APD-planen på byggarbetsplatsen.  

På grund av att en fysisk modell är väldigt statisk så tror han inte att en modell är 
användbar i projekteringsskedet, där det är mycket som ändras från dag till dag. En 
utskriven modell är snabbt felaktig när den digitala modellen ändras.  

Han tycker att man egentligen skulle kunna flytta hela modell-byggar-processen till 
det egna företaget, istället för att anlita en modellbyggare att göra jobbet.  

När PEAB bygger nya bostäder eller sjukhus med upprepande rum brukar dem ibland 
bygga upp en prototyp för att köpare ska kunna se hur slutprodukten kommer se ut, 
antingen nerskalad eller i fullskala i t.ex. en bod. Denna process skulle helt och hållet 
kunna ersättas av modeller i olika skalor utskrivna i en 3D-skrivare.  

För att en 3D-utskriven fysisk modell ska kunna användas som gestaltningsmodell 
tycker han att det är viktigt att den ska se så bra ut som möjligt, den ska vara skalenlig 
och att möjligheten till att skriva ut i flera färger vore bra. Att modellen ska ha hög 
detaljeringsgrad beror på skalan, väljs en stor skala så tycker han att detaljerna är 
viktiga för att visa det arkitektoniska uttrycket.  

Anledningen till att 3D-skrivare inte används så mycket i byggbranschen idag tror han 
beror på att en byggnad är så pass komplex och att mycket fokus ligger på funktion 
och prestanda. Det faktum att många skriva endast kan skriva ut en modell i ett 
material tror han också har med saken att göra, få byggdelar består av endast ett 
material. Om 3D-skrivare börjar användas mer tror han att det kan vara ett hot mot de 
som arbetar med modellbyggning. Något annat som denna teknik kan utgöra ett hot 
mot är eventuellt den konstnärliga känslan i den färdiga modellen. 
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