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Abstract 

Purpose: Sweden's construction industry is facing great challenges in form of increased 
housing with the increasing demands on the environment and economy, this combined 
with the current low unemployment today and many upcoming retirements. To meet 
these challenges, it requires development and changes which BIM is considered to 
handle if it is correct performed. 3d planning is an important part of BIM, where it lays 
the ground for further step in the building process following two steps, production and 
management.   

Method: Selected methods of this thesis is a literature review, semi-structured 
interviews and document analysis. In the literature review writings about, or related to, 
3d planning was studied. The interview method gave more detailed information about 
the problems that planners experience in reality. The document analysis created a 
deeper understanding of how 3d design work. 

Findings:  The results show that with simple means it is possible to avoid common 
problems. Which leads to streamline of 3d design and the entire construction process. 
This in the form of aspects including economy, the environment and sustainable 
construction. 

Implications: Development and improvements in 3d design leads to more effective 
planning which in contributing to more effective construction. Increase of efficiency 
can now be justified by the savings in the economy and the environment. But visions 
of development potential in the further step exists today. One step further, for example, 
be monitoring the working environment in the planning phase. More education in BIM 
at all levels of the construction industry should create a better understanding of each 
other and alleviate the communication gaps that currently prevails. 

Limitations: This thesis is limited to the design phase of the building process 
conducted with 3d modeling.  

Keywords: 3d planning, 3d modeling, BIM streamline, BIM and information flow.  

Content is described in Swedish below. 
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Sammanfattning 

Syfte: Sveriges byggbransch står idag inför stora utmaningar i form av ökat 
bostadsbyggande med allt högre krav på miljö och ekonomi. Detta i kombination med 
rådande låg arbetslöshet redan idag och många kommande pensionsavgångar. För att 
möta dessa utmaningar krävs utveckling och förändring, vilket BIM anses klara om det 
utförs korrekt. 3d projektering utgör en viktig byggsten inom BIM, där den lägger 
grunden för vidare arbete i byggprocessens följande två steg som är produktion och 
förvaltning.   

Metod: Valda metoder för detta examensarbete är litteraturstudie, semistrukturerad 
intervju och dokumentanalys. I litteraturstudien studerades litteratur som handlar om 
eller är relaterade till 3d projektering. Intervjumetoden gav djupare information om 
problematiken som projektörer upplever i verkligheten. Dokumentanalysen skapade en 
djupare förståelse hur 3d projektering fungerar.  

Resultat: Studiens resultat visar att det med hjälp av enkla medel går att undvika vanligt 
förekommande problem inom 3d projektering för att effektiviseras. Dessa enkla medel 
är främst förbättrad kommunikation, kompetens och förståelse för varandra. 
Effektivisering av 3d projektering leder till att öka effektiviteten i hela byggprocessen. 
Detta med besparingar på bland annat ekonomi, miljö, arbetssäkerhet och hållbart 
byggande. 

Konsekvenser: Utveckling och förbättringar inom 3d projektering leder till effektivare 
projektering som i sin bidrar till effektivare byggprocess. Ökning av effektiviteten kan 
idag motiveras med besparingar inom ekonomi och miljö. Men visioner om 
utvecklingspotential i vidare steg finns idag. Ett steg längre kan exempelvis vara 
kontroll av arbetsmiljön redan i projektering. Mer utbildning inom BIM i alla nivåer för 
byggbranschen bör skapa en bättre förståelse för varandra och mildra de 
kommunikationsbrister som idag råder. 

Begränsningar: Detta examensarbete begränsar sig till projekteringsfasen inom 
byggprocessen som utförs med 3d modellering. 

Nyckelord: 3d projektering, 3d modellering, BIM effektivisering, BIM och 
informationsflöde.  
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1 Inledning 
Detta examensarbete är utfört som en avslutande del för att erhålla 
högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen inom byggnadsteknik inom 
avdelningen byggnadsteknik vid Jönköpings tekniska högskola.  

1.1  Bakgrund 
BIM (building information modeling) eller byggnadsinformationsmodellering på 
svenska är enligt Granroth, (2011) ett modernt arbetssätt. BIM är processer som 
hanterar information i hela eller delar av en byggnads livscykel (Johansson, Tyrefors, 
& Törnqvist, 2008). Byggbranschen står idag inför stora utmaningar när det gäller ett 
ökat byggande av bland annat bostäder (Boverket, Boverket, 2016)(Bilaga 1). 
Implementeringen av BIM inom byggbranschen har varit trög och medfört problematik 
(Grahn , Gustavsson, Kellner, Lind, & Wikforss, 2011) och (Linderoth H. C., 2010).    

1.2 Problembeskrivning 
En av de stora utmaningarna som byggbranschen speciellt förväntas uppfylla är enligt 
Alastair, (2011) att både ta hänsyn till miljöpåverkan och ekonomin i byggandet. Detta 
i kombination med ett ökat byggande som Boverket, (2016) förutspår kommer att ställa 
ännu högre krav på bra lösningar. För att möta denna typ av utmaningar på ett bra sätt 
anser Alastair, (2011) att BIM för nuvarande är ett av de bättre arbetssätten. BIM kan 
kännetecknas som en avancerad teknik som ökar effektiviteten i projekt för arkitekter 
och ingenjörer i byggindustrin (Tsai, Kang, & Hsieh, 2013) och (Tsai, Mom, & Hsieh, 
2014). Just denna effektivisering för projekteringen är nödvändig för att möta 
samhällets byggbehov i framtiden. Demian & Walters, (2014), Hartmann, Van 
mervaald, Vossebeld, & Adriaanse, (2012) och Linderoth, (2010) belyser att 
användningen av BIM i byggprojekt skapar en mängd utmaningar på grund av 
byggbranschens nuvarande karaktär. Alastair, (2011) belyser att effektiviteten av 
samarbetet mellan olika företag men även organisationer, är avgörande för att BIM ska 
fungera. En stor och viktig del av BIM är den tredimensionella grafiska och geometriska 
modellen, som bär den icke-grafiska informationen vilket gör 3d modellen till en av 
grundbyggstenarna av projektet (Wang, Zhao, & XU, 2015) och (Demian & Walters, 
2014). Den största skillnaden mellan 2d och 3d är främst att 3d modelleras fram medan 
2d ritas, där 3d ger en högre pålitlighet jämfört med 2d (Sacks & Barak, 2007). Wang, 
Zhao, & XU, (2015) konstaterar även att komplexiteten av den geometriska 3d 
modelleringen kräver mycket tid och stora kostnader. Vilket ger stora utmaningar inom 
utförandet av 3d modelleringen. Eftersom beslut om hur byggnaden ska vara utformad 
görs i projekteringen avgör projekteringen framtida förutsättningar vidare in i 
byggnationen och förvaltningen för byggnadens livscykel (Granroth, 2011), 
(Nordstrand, 2013) och (Révai, 2012). 

Projekteringen vilket ligger till grund för produktion och förvaltning för en byggnads 
livscykel innebär att i ett tidigt stadie öka kvaliteten för de slutresultat som 
byggprocessen förväntas uppnå (Granroth, 2011). Detta med främst ekonomiska och 
miljöpåverkande aspekter där byggbranschen utgör en stor andel av Sveriges 
miljöpåverkan och ekonomi (Boverket, Boverket, 2016). Eftersom projekteringen 
lägger grunden finns det mycket att förbättra genom att effektivisera och utveckla den 
planerande, utredande och analyserande delen av byggprocessen under byggnadens 
livslängd. En byggnads livscykel vilket i offentlig miljö ofta beräknas till 100 år enligt 
Boverket, (2016), där miljöpåverkan påverkas av de beslut som fattas i projekteringen.                             
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1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med detta examensarbete är att analysera och belysa vanliga problem inom 3d 
modellering för att effektivisera 3d projektering. 

För att uppnå målet ställs följande frågeställningar:  

 Hur ser 3d projektering ut idag? 
 

 Vilka är de bakomliggande orsakerna till problemen? 
 

 Hur kan 3d projektering förbättras? 

1.4 Avgränsningar 
Detta examensarbete avgränsas till 3d projektering inom byggbranschen i Sverige med 
inspiration från internationella vetenskapliga artiklar. Där artiklarna varit applicerbara 
på den svenska byggbranschens klimat i fråga.  

1.5 Disposition 
Rapporten är uppdelad på följande vis: 

Kapitel 1: Inledning 
I kapitel 1 presenteras problembeskrivning med bakgrund. Sedan beskrivs mål och tre 
frågeställningar följt av rapportens avgränsningar. 

Kapitel 2: Metod och genomförande 
I kapitel 2 förklaras och motiveras de valda datainsamlingsmetoderna. 

Kapitel 3: Teoretiskt ramverk 
I kapitel 3 presenteras en introduktion på projektering och modellering, följt av fyra 
stycken motiverande teorier.  

Kapitel 4: Empiri 
I kapitel 4 redovisas all empirisk data som är insamlad. 

Kapitel 5: Analys och resultat 
I kapitel 5 analyseras den insamlade information och resultat.  

Kapitel 6: Diskussion och slutsatser 
I kapitel 6 diskuteras allt material och slutsatser framförs. 
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2 Metod och genomförande 
Detta kapitel inleds med att beskriva samt motivera undersökningsstrategierna för att 
sedan koppla frågeställningarna till undersökningsstrategierna. Vidare beskrivs 
arbetsgången och trovärdigheten av de valda metoderna och utförandet av dem.  

2.1 Undersökningsstrategi 
För att nå målet i rapporten genomförs en kvalitativ studie. Detta för att 
problemfrågorna förutspås kräva utvecklade svar vilket en kvalitativ studie är lämplig 
för. Den kvalitativa studien bygger bland annat på mer utvecklande och tolkande 
resultat. Jämförelsevis med den kvantitativa studien som bygger på bland annat mer 
statistiska, generaliserande och kvantifierbara data (Blomkvist & Hallin, 2014), 
(Ejvegård, 2009)  och (Håkansson & Ljunggren, 2007). En av fördelarna med 
kvalitativa studier är att de är anpassningsbara gentemot informanterna i exempelvis 
intervjuer där respondenten ges möjlighet att utveckla svaren för att förtydliga 
budskapet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). En kvalitativ studie har vid studier 
som handlar om verkliga förhållanden, djupare förståelse och verkliga åsikter en fördel 
gentemot den kvantitativa studien (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). 

Valet av en kvalitativ studie görs för att bygga datainsamlingen på djupare och färre 
intressanta källor. Detta i form av personer som i olika grad och utförande, dagligen är 
insatta inom 3d projektering. Valet av datainsamlingsmetoderna är gjorda utifrån 
frågorna i frågeställningen, där frågor som tenderar att kräva utvecklande svar bör 
utföras med en metod som uppfyller detta. Frågeställningen i detta arbete har 
utvecklande frågor därför väljs intervju där utvecklande svar är möjligt (Ejvegård, 
2009). 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

1. Hur ser 3d projektering ut idag? 
Denna fråga besvaras med litteraturstudie och intervjuer för att få förståelse för hur 
befintligt 3d projektering fungerar. 

2. Vilka är de bakomliggande orsakerna till vanliga problem? 
Denna fråga besvaras med intervjuer och dokumentanalys. Dokumentanalysen blir 
komplettering till vad intervjuerna har gett. 

3. Hur kan 3d projektering förbättras eller effektiviseras? 
Denna fråga besvaras med intervjuer och dokumentanalys. Med samma motivering som 
föregående fråga. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Detta examensarbete bygger på kvalitativa metoder i form av två olika 
datainsamlingsmetoder i form av intervju och dokumentanalys som beskrivs i det här 
avsnittet. Metodvalet är baserat utifrån frågeställningen och vilka vidarefrågor den kan 
tänkas generera under studiens utveckling.  

2.3.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudie som metod bygger på litteratursökning inom nästan allt tryckt material 
i form av bland annat rapporter, artiklar, böcker, uppsatser med mera  (Ejvegård, 2009). 
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(Ejvegård, 2009) skriver även att litteratursökning lättast utförs via bibliotek och 
bibliotekens olika databaser. Vid en litteraturstudie är det viktigt att ha ett källkritiskt 
förhållningssätt under informationsinsamlingen (Blomkvist & Hallin, 2014). För att 
arbeta effektivt och hitta information som är relevant är ett översiktsarbete över 
informationen underlättande, där de olika informationskällorna jämförs och värderas 
mot varandra (Ejvegård, 2009) 

2.3.2 Semistrukturerade intervju 
Det är viktigt att en semistrukturerad intervju utförs med en positiv attityd och ett 
nyfiket kritiskt förhållningssätt, där intervjufrågorna utformas korta och enkla, 
intervjuarens kunskap om ämnet i fråga lägger grunden för svarens kvalitet  (Kvale & 
Brinkmann, 2009). En intervjuguide med odetaljerade frågor är enligt Blomkvist & 
Hallin, (2014) lämpligt att använda för att uppträda anpassande mot den intervjuade 
under intervjun. Personen som intervjuar är i de flesta fall en påverkande faktor för 
intervjuns resultat och svar i form av hur uppträdandet mot informanten utförs samt hur 
personkemin fungerar (Blomkvist & Hallin, 2014). Kvale & Brinkmann, (2009) 
beskriver även att intervjuarens förmåga att analysera och uppfatta de omedelbara 
svarens vidareföljd och utvecklingsmöjligheter är av avgörande karaktär för kvaliteten 
för intervjuresultatet. 

2.3.3 Dokumentanalys 
Dokumentanalys är en metod som bygger på att information av olika slag analyseras. 
Vid utförandet av dokumentanalys är det viktigt att vara kritisk och granskande mot 
informationen som analyseras (Ejvegård, 2009). En dokumentanalyse begränsas av 
läsarens förmåga att tolka och analysera informationen.  

2.4 Arbetsgång 
Detta avsnitt beskriver hur de valda datainsamlingsmetoderna utförts och använts i 
denna rapport. Till en början har en litteraturstudie utförts för att få en grundlig 
förståelse och uppfattning inom området men även för att gå ned på djupet i vissa delar 
för att få ut mer av intervjuerna och dokumentanalysen. Efter litteraturstudien var gjord 
utfördes intervjuerna och dokumentanalysen. 

2.4.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien är utförd som en studie av relevanta vetenskapliga artiklar, böcker och 
manualer. Syftet att få en grundlig insikt i hur BIM ser ut idag och egenskaper i form 
av möjligheter, utmaningar och problem som idag förekommer inom byggbranschen. 
Flertalet vetenskapliga artiklar har hämtats via databasen Scopus. Där sökningen har 
avgränsats med hjälp av årtal och sökord. Sökorden har varit på engelska för att de 
flesta artiklar är publicerade på engelska. Exempel på sökord som användes är: ”BIM”, 
”building information model”, ”AEC”, ”IPD” och ”3d modelling”. Artiklar som 
studerats har valts med hänsyn till att inte vara äldre än fem år gamla. Studien har startat 
med en grövre avgränsning och genomskumning av tänkbart relevanta artiklar för att 
sedan gå in på djupet med kritiskt granskande djupläsning av de mer relevanta 
artiklarna. 
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2.4.2 Intervjuer 
De semistrukturerade intervjuerna genomfördes som en fördjupning på vilka 
problemfrågor som finns i branschen. Totalt har fem intervjuer utförts i följande 
turordning med tillhörande arbetstitlar enligt tabell 1. Intervjuerna har baserats på att 
intervjua personer som arbetar aktivt med 3d modellering inom projekteringsfasen. 
Inom vilket fem personer har intervjuats. De som intervjuats består av projektörer från 
bland annat WSP byggprojektering, WSP Systems och Link Arkitektur med olika 
befattningar enligt tabell 1. 

Tabell 1: Intervjuade personer (Andersson, 2016) 

Nr: Befattning: Företag: Erfarenhet av 3d 
projektering: 

1 Konstruktör & CAD-
ambassadör 

WSP Byggprojektering 5 år 

2 Konstruktör WSP Byggprojektering 9 år 

3 Konstruktör & IT-ansvarig WSP Byggprojektering 9 år 

4 BIM-samordnare WSP Systems 10 år 

5 Projektör Link Arkitektur 2 år 

 

Intervjuerna utfördes som semistrukturerade med utvecklande, sonderande och 
anpassande frågor som baserades utifrån en intervjuguide. Intervjuguiden upprättades 
utifrån de tre frågeställningarna som ställs i kapitel ett. Några intervjuer spelades in för 
att bland annat flytta fokus från att skriva till att analysera och utveckla intervjufrågorna 
utifrån de svar som frågorna i intervjuguiden skapade allteftersom. Samtliga intervjuer 
följdes upp med en svarsåterkoppling i form av mail till informanterna där de hade 
chans att korrigera sig eller min uppfattning av svaren i efterhand. Detta utifall 
informantens budskap med svaren misstolkats på något sätt. 

En av intervjuerna ägde rum i ett konferensrum för att personen i fråga arbetar i ett 
kontorslandskap vilket inte var optimalt för fokuseringen under intervjun. De andra fyra 
intervjuerna ägde rum på informanternas respektive kontor. Intervjuerna pågick aktivt 
i cirka 40-50 minuter med relevant vidare information både före och efter. Samma 
intervjuguide har använts vid samtliga intervjuer, men de utvecklande frågorna under 
de olika intervjuerna har anpassats utefter svarens följd och skiljer sig därav lite. 
Intervjuguiden gjorde det enklare att hålla samma röda tråd genom de olika genomförda 
intervjuerna som Blomkvist & Hallin, (2014) påpekat tidigare.  
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2.4.3 Dokumentanalys 
Dokumentanalysen utgörs som analys av fyra dokumenterade mötesprotokoll. Vilket 
ingår i projektering av en totalentreprenad åt en svensk kommun. Totalentreprenaden 
omfattar nybyggnation av en förskola och ombyggnation av en skola. Där protokollen 
lästes igenom flera gånger för att inte missa något viktigt. Som exempelvis planering 
av mötena granskades för att få en utökad förståelse. Dokumentanalysen görs för att 
komplettera och som en uppföljningskontroll av information främst från intervjuerna. 
Intervjuerna förväntas skapa vissa frågor och problem därför följs dessa upp i en 
dokumentanalys för att inte missa viktig information. Dokumentanalysen utförs även 
för att verkligen få en djup förståelse kring problemen och frågorna som uppstår i en 3d 
projektering. 

2.5 Trovärdighet 
Litteraturstudien utfördes som start för att få bättre förståelse inom området som en 
stärkande faktor inför intervjuerna (Blomkvist & Hallin, 2014). De vetenskapliga 
referenser som användes i litteraturstudien har valts ut noggrant och kritiskt. Detta 
genom att avgränsa sökningen med olika sökord för att filtrera ut de mer intressanta 
artiklarna. Där de vetenskapliga artiklar som använts blivit granskade och opponerade 
på innan publicering i tidskriften. Artiklar har hämtats från flera olika oberoende källor 
för att få en ökad spridning på informationen och därmed uppnå en god validitet 
(Blomkvist & Hallin, 2014). 

Intervjumetoden har utförts neutralt utan ledande och manipulerande frågor. Frågornas 
neutralitet kan påverka reliabiliteten. Därför formades intervjufrågorna som en 
triangulering för att ge goda förutsättningar för en hög reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 
2009). Intervjuguide finns som bilaga till arbetet (Bilaga 3).  Intervjuerna utfördes efter 
en litteraturstudie i ämnet för att stärka validiteten (Kvale & Brinkmann, 2009). De 
personer som valts ut för att intervjuas har god erfarenhet inom området vilket 
förväntades vara stärkande för validiteten. Dock var det svårt att hitta projektörer inom 
arkitektur disciplinen med lång erfarenhet av 3d projektering till intervju.  

Dokumentanalysen har utförts med ett kritiskt förhållningssätt, där mötesprotokollen 
som analyserats utvalts noggrant och omsorgsfullt för att uppnå god validitet. 
Dokumentanalysen har hållit en generell nivå för att stärka reliabiliteten. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel innehåller en introduktion av byggprojektering och modelleringskapandet 
under projekteringsfasen. Efter det presenteras fyra stycken teorier som ligger till grund 
för att uppnå målet.  

3.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien bygger till största del av vetenskapliga artiklar med syftet att hitta 
förbättringspunkter och svagheter men även möjligheter med dagens 3d projektering. 

3.2 Projektering i byggprocessen 
Byggprocessen består av tre olika övergripande delar som kan delas in i två materiella 
delar och en ickemateriell del (Granroth, 2011). Där den ickemateriella delen är 
projekteringsfasen.  

Sedan en lång tid tillbaka har projekteringsfasen delats upp i tre skeden som lyder: 
gestaltning, systemutformning och detaljutformning (Nordstrand, 2013) och (Révai, 
2012).  

 

Figur 1: Projekteringsskedet (Révai, 2012 s.11) 

3.2.1 Gestaltningen 
I gestaltningen arbetas de mer allmänna och övergripande alternativen fram som 
byggnadens orientering och planlösning. Det är arkitekten som har huvudansvaret i 
gestaltningsskedet, men övriga konsulter som till exempel konstruktörer har även de ett 
ansvar att se till att bland annat konstruktionen ryms inom arkitektens förslag. Likadant 
då det gäller att installationskonsulternas installationer passar ihop  med arkitektens 
förslag (Nordstrand, 2013).  

3.2.2 Systemutformningen 
I systemutformningen ligger fokus på konstruktion och installation. syftet är då att 
plocka fram färdiga förslag på utformningen av byggprojektet. Detta med hänsyn till 
beställarens önskemål och krav men även med hänsyn till lagkrav och standarder enligt 
Boverkets byggregler, Byggkeramikrådet, arbetsmiljöverket med flera. När 
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systemutformningen är klar ska övergripande beslut om byggnadens utformning vara 
färdigställt med endast detaljfrågor kvarstående (Nordstrand, 2013). 

3.2.3 Detaljutformningen 
I detaljutformningen utformas detaljlösningar för byggprojektet. Detaljutformningen 
skall slutligen resultera i bygghandlingar i form av ritningar, förteckningar och 
beskrivningar. Detaljutformning är ofta en av skedenas mest krävande del i form av 
slutliga beslut av viktiga val och alternativ (Nordstrand, 2013).  

3.3 Bygginformationsmodellering i projekteringsfasen 
Modellering definierar Graphisoft, (2014) som en arbetsgång att använda för att skapa 
en modell, vilket inom byggindustrin kan beskrivas som en avbildning av verkligheten 
i form av grafik. En BIM-modell består av en tredimensionell utformad grafik baserad 
utifrån ett koordinatsystem med  x, y, z-axlar. Baserat på dessa tre axlar skapas 
geometrier av olika parameterstyrda komponenter vilka förses med nödvändig 
information för dess framtida syfte och mål. Figur 2 nedan visar ett exempel på hur ett 
baskoordinatsystem kan se ut. Figur 2 visar även origo med X-, Y- och Z-axlarna och i 
bakgrunden syns ett svart stomnät (vilket mått bland annat baseras på). Figur 2 är en 
skärmavbildning i programmet Tekla Structures 21.1. 

 

Figur 2: Origo i Tekla Structures 21.1 (Författarens bild, 2016)  

Granroth, (2011) påpekar att byggindustrin i Sverige ligger efter många andra av 
Sveriges arbetsindustrier när det gäller att implementera och utnyttja de digitala verktyg 
som data och programbranschen utvecklar. 

3.3.1 Skapandet av modellinformation 
Det finns många olika IT-verktygstillverkare med olika programvaror att välja mellan 
vid modelleringsframställning beroende på vilket syfte modellen ska uppfylla (Eastman 
, 2011). I de olika programvarorna finns sedan ett antal olika verktyg för 
modelleringsframställandet (Eastman , 2011). En av de viktiga grunderna för olika 
projekt är att informationsflödet är genomförbart med enkla medel. Detta dels mellan 
olika konsulter och involverade aktörer under projektering men även på lång sikt. Med 
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detta menas över en byggnads hela livslängd, i övergripande form av bland annat 
projektering, produktion, förvaltning och rivning (Grahn et al. 2011). För att 
informationsflödet enkelt ska kunna ske krävs öppna standarder och integrerande 
informationsmodeller (Granroth, 2011). Ett exempel på en öppen standard är bland 
andra formatet IFC (Information Foundation Classes). Enligt Graphisoft, (2014) bör 
formatet IFC  användas vid informationsutbyte mellan olika aktörer. Vad som ska 
modelleras in och vara med i modellen är viktigt att berörda aktörer har koll på under 
projekteringen. En grundregel enligt Graphisoft, (2014) är att försöka anpassa 
informationen till det syfte den är skapad för. Detta för att på minska risker med att 
modellen blir för stor vilket exempelvis kan öka risken för tekniska problem som 
programkraschar.   

3.4 Forskningsgrundande teorier 
I detta avsnitt av kapitel 3 beskrivs fyra stycken teorier med vetenskaplig grund som är 
relaterade till problembeskrivningen i kapitel 1. 

De teorier som behandlas är:  

 Utmaningar med modellering. Modelleringens kvalitet är av hög påverkande 
karaktär för projekteringen och resultatet. Därav bör utmaningarna bemötas på 
bästa tänkbara sätt och genom analys samt beskrivning skapas bra 
förutsättningar för detta. 

 Informationsflöde. Att informationsflödet fungerar på bästa sätt är viktigt och 
i vissa fall avgörande för slutresultatet för att missuppfattningar av olika slag 
skapar problem. 

 Framtidens projektering. Hur framtidens projektering ser ut är viktig att 
försöka förstå genom att se över de framtida behov och krav som kan tänkas 
utvecklas. Detta för att veta hur vi idag ska styra utvecklingen av bemötandet 
av framtidens kommande behov och krav. 

 Byggbranschens egenskaper. Att förstå det aktuella klimatet och läget inom 
dagens byggbransch är viktigt för att förstå såväl de positiva som negativa 
egenskaper som skapar möjligheter respektive utmaningar för utvecklingen. 

3.4.1 Utmaningar med modellering 
Implementering av nya system kan ta lång tid i form av kompetensutbildning och skapa 
en del tillfälliga problem som generar kostnader i form av resurser och tid som går åt 
till upplärning av nya programvaror. Alastair, (2011) påpekar att användandet av IT-
verktyg är en del av utvecklingen framåt inom byggindustrins allt högre krav men 
betonar också hur IT-verktygen kommer att behöva kontrolleras och inte helt pålitligt 
användas utan aktivt granskas vid användning. Exempel på dessa krav är arbetsmiljö, 
hållbart byggande, miljöpåverkan, ekonomi (Granroth, 2011) och (Wetzel & Thabet, 
2015). Alastair, (2011) nämner även att kompetensen bland projektörer behövs 
utvecklas och höjas. Precis som Alastair, (2011), Malekitabar, Ardeshir, Sebt, & 
Stouffs, (2015) och Wetzel & Thabet, (2015) beskriver, ser utvecklandet av BIM ut att 
vara en av dagens och framtidens långsiktiga lösningar på byggbranschens allt högre 
och naturliga krav på exempelvis miljöhållbarhetsfrågor och säkerhetsfrågor. Där 
modelleringen i projekteringsstadiet som tidigare nämnts kommer vara en påverkande 
faktor för resultaten. Idag är några av de större motiven till användandet, 
implementeringen och utvecklandet av BIM bland annat tid och pengar (Eastman , 
2011), (Granroth, 2011) och (Graphisoft, 2014).  
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3.4.2 Informationsflöde 
Shannon & Weaver, (1998[1949]) belyser att det oftast är den mänskliga faktorn som 
begränsar budskapet i meddelandet. Enligt deras kommunikationsmodell i figur 3, 
består kommunikationen av en sändare vilket ett meddelande skickas från via en signal 
och genom ett brus vilket kan förvränga budskapet som sedan en mottagare mottager. 

 

Figur 3: Shannon och Weavers symboliska kommunikationsmodell, 
Mathematical Theory of Communication (1998[1949], s 7)  

 

Figur 4: Övergripligt exempel på en byggnads livscykel. Författarens 
bild. 

En av grunderna inom BIM är att rätt information finns på rätt plats och tid vilket det 
läggs grund för i 3d modelleringen (Wang et al. 2015). Att redan i ett mycket tidigt 
skede inom modelleringsprojekteringen kunna ta hänsyn till framtida riskfaktorer är 
både tidsbesparande och ekonomiskt fördelaktigt på många sätt för projektet (Granroth, 
2011). Alastair, (2011) säger att BIM påverkar en byggnad positivt under hela 
livscykeln vilket han beskriver som fyra delar enligt figur 4. Att rätt information finns 
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på rätt plats sker inte automatiskt utan ställer krav på att informationsflödet mellan de 
olika livscykelstadierna och aktörer fungerar. Granroth, (2011) belyser vikten av att 
informationsflödet mellan de berörda aktörerna i ett projekt fungerar och flyter på. 
Granroth, (2011) säger också att projektet längs sin livscykel och byggprocess kommer 
att få informationsförluster. En anledning är på grund av olika programvaror som 
kommunicerar via det neutrala filformatet IFC som inte är helt hundra procent 
kompatibla.  

Enligt Wikfors, (2006) är projekteringen en gruppinsats av flera individers kompetens 
och specialiteter för att färdigställa projekteringens resultat. Detta i form av olika 
handlingar. För att alla nödvändiga kompetenser och kunskaper ska kunna bidra till 
projektet krävs kommunikation mellan aktörerna vilket enligt Wikfors, (2006) i många 
fall kan beskrivas som en kamp, där många faktorer påverkar. Några av dessa faktorer 
som påverkar är tid och ekonomi. Tidspress kan ligga till grund för att skapa 
kommunikationsbegränsningar av olika slag, men även den ständiga frågan om 
ekonomin påverkar kommunikationen och kan leda vidare till missuppfattningar 
(Wikfors, 2006) och (Grahn et al. 2011). 

3.4.3 Framtidens projektering 
Ökad implementering och användning av BIM blir med tiden en naturlig process i takt 
med att fler folk från branschen utbildas inom BIM. Men framför allt att fler och fler 
examineras med en grundlig utbildning av BIM för att fler högskolor erbjuder 
utbildning i BIM . Detta i takt med noterbara pensionsavgångar enligt 
Arbetsförmedlingen, (2016) tillsammans med ett ökat bostadsbyggande enligt 
Boverket, (2016) kommer leda till ett ökat behov av personal. Byggmästareförening & 
Fastighetägarna, (2016) förutspår att värvning av ny personal i form av bland annat 
nyutbildade in i byggbranschen som ersättning till de stora pensionsavgångarna, är 
grovt underskattad (Bilaga 2). Detta även om byggtakten skulle fortsätta i samma takt 
som idag och utan den ökning som Boverket, (2016) påpekar. I framtidens projektering 
bör modellering ske med liknande utförande som idag men med fler möjligheter samt 
andra värderingar. En av dessa värderingar och möjligheter är troligtvis som 
Malekitabar et al. (2015) skriver om arbetssäkerhetsaspekten för arbetarna i 
produktionen. Där BIM planeras användas för att identifiera riskmoment med hjälp av 
simulering och analys. Som tidigare skrivit, säger Alastair, (2011) att han tror att BIM 
är rätt arbetssätt att sträva efter och satsa resurser inom. För att det långsiktigt kommer 
löna sig samt att nya krav på bland annat miljöpåverkan kommer leda till att BIM blir 
ett naturligt utvecklingssteg i framtiden. 

3.4.4 Byggbranschens egenskaper 
Byggbranschen i Sverige betraktas besitta många speciella egenskaper. Några av dessa 
egenskaper kan beskrivas som traditionell, konservativ och konkurrenskraftig. Med 
faktorer som tidspress, moral att inte tacka nej till jobb och en struktur att gärna tjäna 
pengar på misstag istället för att hjälpa varandra (Grahn et al. 2011). Grahn et al. (2011) 
påvisar även att samarbete mellan många olika aktörer med olika yrken, 
utbildningsbakgrund och fackspråk är en grundförutsättning.  

Implementeringen av BIM i byggbranschen har varit problematisk säger Hartmann et 
al. (2012) som även påpekar att mycket forskning gjorts på hur implementering av BIM 
mest effektfullt bör genomföras. Linderoth H. C., (2010), Linderoth, Jacobsson, & 
Rowlinson, (2011) och Demian & Walters, (2014) belyser den internationella och 
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svenska byggbranschens traditionella och konservativa uppbyggnad. Med svårighet för 
förändringar och implementering av nya tekniker samt arbetssätt i form av exempelvis 
BIM verktyg. Där en av många faktorer är den ekonomiska och kontraktsstruktur som 
idag existerar som utgör ett av många hinder för ökad användning och utveckling av 
BIM. Linderoth H. C., (2010) menar att det är byggherren som har störst påverkan på 
användningen, utvecklingen och implementering av BIM i olika byggprojekt idag. Det 
är även byggherren som är en av de stora vinnarna i slutresultatet med användningen 
av BIM (Granroth, 2011), (Eastman , 2011) och (Graphisoft, 2014). Detta i form av 
bland annat bra underlag för fastighetsunderhåll, renovering och ombyggnad under 
byggnadens livscykel. Genom att ställa högre krav redan från början i projektet minskas 
de informationsglapp som idag råder mellan de olika faserna inom ett byggprojekt. 
Problemen tenderar att aldrig redas ut utan istället genomförs en improviserad svag 
lösning för det enskilda tillfället utan att någon grundligt tar tag i problemen 
övergripande (Grahn et al. 2011). 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Byggbranschens egenskaper är uppbyggd av bland annat hård konkurrens, pressade 
priser, tidspress och arbetsstolthet (Grahn et al. 2011). Detta gör att informationsflödet 
som Granroth, (2011) beskriver som en viktig beståndsdel i BIM, blir problematisk i 
praktiken. Den svenska byggbranschens ekonomiska struktur där priset tenderar att 
pressas och hindrar utvecklingspotentialen för slutresultatet. Detta utgör ett hinder för 
sig själv i form  av  att utvecklas, som beskrivs av Grahn et al. (2011). Vilket påverkar 
faktorer som implementeringen, utvecklingen och användandet av BIM som arbetssätt 
(Linderoth H. C., 2010), (Demian & Walters, 2014) och (Hartmann et al. 2012). De 
utmaningar som Alastair, (2011) beskriver med modelleringsframställning i 
byggbranschen hårda klimat som Grahnet al. (2011) belyser ger extra svåra utmaningar. 
Alastair, (2011) och Malekitabar et al. (2015) nämner både utmaningar och möjligheter 
med BIM användning i dagsläget och i framtiden. Många utmaningar kommer uppstå 
som följd av de prognoser som Arbetsförmedlingen, (2016), Boverket, (2016) och 
Byggmästareförening & Fastighetägarna, (2016) presenterar. Om dessa prognoser blir 
till verklighet bekräftas en stor del av Alastair, (2011) förutspådda utmaningar och 
problem. Men det finns även stora potentiella möjligheter att utnyttja BIM och ta till 
vara på de möjligheter som bland andra Alastair, (2011), Malekitabar et al. (2015) och 
Sacks & Barak, (2007) beskriver.  
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4 Empiri 
Detta kapitel innehåller en sammanställning av empirin som erhållits genom de utförda 
metoderna: litteraturstudie, semistrukturerade intervju och dokumentanalys. För att 
sammanfatta och presentera empirin på ett överskådligt sätt är kapitlet uppdelat i fyra 
avsnitt, varav ett avsnitt för varje metod och ett avslutande avsnitt där samtlig empiri 
sammanfattas.   

4.1 Semistrukturerad intervju 
Följande beskrivs intervjufrågorna utifrån de tre frågeställningarna i kapitel 1 och 
intervjuguiden (bilaga 3). 

4.1.1 Hur ser 3d projekteringen ut idag? 
Följande intervjufrågor har baserats utifrån frågeställningsfrågan ovan. 

Hur tycker du att 3d projektering fungerar? 
Samtliga av de intervjuade delar uppfattning om att 3d projektering fungerar bra som 
helhet men att det skulle kunna fungera bättre och att det förekommer problem i alla 3d 
projekt, men i olika omfattning. En av de intervjuade belyser att 3d projektering är bästa 
tänkbara alternativ att satsa på och bygga vidare inom men det finns en del problem och 
brister som kan utvecklas och förbättras. Där resten av respondenterna infaller med 
liknande uttryck med samma budskap om problemen och utmaningarna som existerar. 

”3d projekteringen fungerar sådär, det finns en stor förbättringspotential”(Konsult3).  

Vilka olika modelleringsprogram används normalt i ett projekt? 

Arkitekter: 
 Autodesk Revit 
 ArchiCad  
 AutoCad 

Konstruktörer: 
 Tekla Structures 
 Autodesk Revit Structures 

Ventilationsprojektörer: 
 Autodesk MagiCad 

Hur sker kommunikationen mellan olika konsulter i ett projekt ?  
Samtliga informanter namnger mail, telefon och möten som de tre 
kommunaktionssätten som mestadels används. Samtliga samtycker till att en 
kombination av de olika kommunikationsutförandena är bäst för att täcka upp de 
fördelar och nackdelar med respektive utförandesätt. Modellfiler används också som 
kommunikationssätt men sker oftast via mail utom i ovanliga fall där exempelvis 
speciell sekretess råder. 

Hur ofta utbytes referensmodeller mellan medverkande i ett projekt? 
I ett bra projekt och i normala fall utbytes modeller mellan projektörerna veckovis, men 
i vissa projekt mer sällan säger en informant. Det är fördel att utbyta modeller 
regelbundet på en bestämd tidpunkt för att minska risken för exempelvis 
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missuppfattningar eller att någon ändring inte blir uppdaterad för alla berörda aktörer 
påpekar en av de intervjuade. 

Tre av de intervjuade säger att en gång varje vecka är lagom medan de andra två 
intervjuade tycker att en gång varannan vecka är lagom vid påbyggnadsfrågan vilket 
intervall som är lagom.  

”Genom att utbyta modellfiler på ständigt intervallbasis med en bestämd tidpunkt 
minskar risken för onödiga informationsförluster” (Konsult 2).  

4.1.2 Vilka är de bakomliggande orsakerna till problemen? 
Följande intervjufrågor har baserats utifrån frågeställningsfrågan ovan. 

Vad anser du det finns för brister med dagens 3d-projektering? 
Samtliga uppger att bristande kompetens hos olika projektörer som medverkar i ett 
projekt i många fall utgör en brist för projekteringen. Två personer uppger även att 
programvaruhanteringen av olika projektörer också utgör en brist inom 3d 
projekteringen. Detta kan även det ses som en form av kompetensbrist. Kompabiliteten 
mellan olika program och gränssnitt utgör i vissa fall en brist, olika funktioner i olika 
programmen ej stöds fullt ut i andra program säger en av de intervjuade. 

Konsult 4 uppger tid och moral som två bristande faktorer. Men även att de juridiska 
aspekterna som berör 3d modellen, där många juridiska gråzoner uppstår och vem som 
bär ansvar för eventuella fel och feltolkningar är svårt att avgöra.  

Vilka vanliga problem kan uppstå i projekteringen? 
Brist på kommunikation mellan olika projektörer är ett vanligt problem. Rätt 
information överförs inte mellan de berörda projektörerna vid rätt tid påpekar fyra av 
de intervjuade. Sena ändringar av varierande orsaker är ett påtagligt problem som leder 
till ett slags dominoscenario där en feltolkning kan eskalera och bli till flera i slutändan. 
Detta beror på informationsförluster mellan olika utbyten av modeller från olika 
program som inte är helt kompatibla med varandra. IFC har brister även fast det är bästa 
alternativet i dagsläget (konsult 4). 

”Vid export till IFC är det alltid något som försvinner eller förflyttas” (Konsult 4 ). 

4.1.3 Hur kan 3d projektering förbättras? 
Följande intervjufrågor har baserats utifrån frågeställningsfrågan ovan. 

Vad saknas idag vid 3d modellering? 
Kompetens hos projektörer saknas när det gäller modellering och kunskap om 
branschen där förståelse för varandras kunskaper genom hela byggprocessen påverkar. 
Begränsningar i programvaror, där det inte går att modellera till hundraprocent som det 
sedan byggs. Detaljnivån på modelleringen är inte i fas med vad verkligheten fodrar. 
Enligt konsult 4 borde programmens detaljeringsnivå höjas för att kunna modellera till 
hundra procent som det sedan ska utföras och byggas. Detta för att underlätta planering 
och förberedelser.  

”Exempelvis finns vissa tillverkares ventilationsaggregat inte i 3d utförande utan 
enbart 2d vilket kan skapa problem” (Konsult 4). 
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Hur skulle vanliga problem kunna undvikas?  
Mer kunskap hos branschen där fler har en helhetssyn på hela byggprocessen och 
livscykeln. Mer samordning med en högre förståelse för varandra som aktörer och mer 
anpassning gentemot varandra. Ökad spetskompetens för olika program skulle minska 
risken för vanliga problem som kan uppstå vid 3d projektering. Mer användarvänliga 
program i form av mer logiskt upplägg efterfrågas. De båda svaren hänger ihop och 
belyser samma problematik från olika synvinklar. Detta i form av kompetensefterfrågan 
där antingen programmen bör göras mer användarvänliga eller mer kompetens i form 
av utbildning av spetskompetens.  

Hur tror du att det skulle påverka projektet som helhet om mer tid, pengar och 
resurser satsades på projekteringen?  
Samtliga av de intervjuade tror att det skulle påverka resultatet som helhet mycket 
positivt. Med mindre fel och brister inom projekteringsresultatet skapas bättre 
förutsättningar för vidare utveckling i byggprocessen. Högre effektivitet när mindre 
småfel behöver lösas på plats vilket leder till ett bättre flyt i de olika arbetsmomenten i 
produktionen. Slutprodukten skulle även få en högre kvalitet eftersom utredningar och 
värderingar om viktiga val för byggnadens beskaffenhet utförts med högre precision 
och mer eftertanke. 

4.1.4 Sammanfattning av intervjusvaren 
Samtliga av de intervjuade tycker att 3d projektering är rätt väg att gå samt satsa på, 
men det finns många problem och utmaningar att jobba vidare med för att utvecklas. 
Samtliga av de intervjuade belyser att många av de problem och brister som existerar 
beror på kompetens hos de olika projektörerna. Programvaror belyser några av de 
intervjuade som ett problem, där argumentet är att vissa programvaror är komplicerade 
och svåra att använda. Detta skulle kunna vändas på och tolkas som att kompetensen 
helt enkelt är bristande vid användandet av vissa programvaror.  

Att från början vara upplärd och van vid 2d projekteringen för att sedan byta och övergå 
till 3d projektering är en viktig aspekt som några av de intervjuade talar om mellan 
frågorna. De belyser att 2d projektering var enklare många gånger och att problemen 
löses på plats var en vanligare åtgärd inom 2d. Medans vid 3d projektering upptäcks 
eller syns problematiken mycket tydligare och går inte bortse ifrån på samma sätt. 
Utifrån det kommer ett starkt argument som kan utläsas genom svaren på 
intervjufrågorna. Argumentet belyser att 3d projektering jämfört med 2d projektering 
har flyttat en stor del av de problem som tidigare upptäcktes i produktionen till att de 
uppdagas i 3d modelleringen. Därav kan 3d projektering beskrivas som mer 
problematisk men i det stora hela är det problem som bara flyttats till ett tidigare skede 
i byggprocessen. Utifrån en helhetssyn från byggherrens perspektiv är det samma 
problem men med förmodligen en bättre, billigare och effektivare lösning på många 
sätt eftersom de löses tidigt i projekteringen jämfört med att lösas på plats mitt i 
produktionen. 
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4.2 Dokumentanalys 
Totalt har fyra utvalda mötesprotokoll i nummerordning 2, 3, 4 och 5 analyserats. 
Mellan mötena var det följande helgfria arbetsdagar enligt den svenska kalendern: 

 Möte 2 och 3: 12 arbetsdagar. 
 Möte 3 och 4: 9 arbetsdagar. 
 Möte 4 och 5: 9 arbetsdagar. 

Mellan möte 2 och 3 kan de 12 arbetsdagarna blivit felkalkylerade på grund av att 
julledigheten ägde rum vid den tiden och företagsinterna ledigheter eller liknande kan 
ha påverkat antalet helgfria arbetsdagar. 

En röd tråd som går utläsa genom protokollen är diskussionen om vilka bygghandlingar 
som skall tas fram. Det beskrivs även noggrant vilket format, placering och vilken 
filmappstruktur som ska användas. Det går även tydligt se att det är många punkter som 
bara berör en specifik disciplin, där många i mötet inte berörs av frågan. Exempel på 
en sådan punkt kan vara dörrbeslagningen som endast berör ett fåtal discipliner och 
projektörer. 

Organisationen för projektet består av följande: 
Beställare:  

 Beställarorganisation: Stadens kommun med en utsedd projektledare. 

Totalentreprenör: 

 Ombud och projektledare. 
 Platschef  
 Kalkylator 

Projektörer: 

 Arkitekt 
 Konstruktör 
 El projektör 
 Ventilations projektör 
 Styr projektör 
 Mark projektör 
 Rör projektör 

Samtliga möten utförs i följande ordning: 
Till en början protokollförs samtliga som är närvarande vid mötet. Efter det går 
ordförande igenom föregående protokoll följt av besked från beställaren och vilka 
handlingar som skall tas fram samt vilket syfte de har eller ska uppfylla. Sedan tas 
tekniska frågor upp som en samordningsfråga. Vidare fortskrider mötena med punkter 
att utföra, frågor eller funderingar för varje inblandad part som exempelvis arkitekt, 
konstruktör och fortsättningsvis vidare bland discipliner. Alla punkter protokollförs 
under varje disciplin i mötesprotokollet. Efter det tas övriga frågor upp. Avslutningsvis 
bokas tid, datum och plats in för de två nästkommande mötena.  
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4.2.1 Sammanfattning av dokumentanalysen 
Mötenas tidsplanering visar tydligt att en tät kommunikation med ungefär varannan 
vecka som tidsintervall eftersträvas i detta projekt och dess aktuella skede. 
Dokumentanalysen visar även på att det är viktigt att protokoll föres noggrant med 
underskrifter från samtliga närvarande där de bekräftar att innehållet är korrekt. 
Samtliga berörda parter även de som inte närvarade delges mötesprotokollet i efterhand. 

4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
För att effektivisera 3d projektering visar den empiriska informationen följande: 

 Kompetens utgör en viktig och grundläggande faktor vid 3d projektering.  
 Möjligheter och problem med de tekniska verktygen belyses men samtidigt 

påstås inte tekniken vara största problemet utan mer kompetensbrist som skylls 
över på teknik. 

 Kommunikationen mellan berörda parter i ett projekt är viktig. 
Kommunikationen är idag bristande inom många 3d projekt. På grund av detta 
skapas missförstånd vilket skapar extra arbete för samma resultat. 
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel framförs analys och resultat för den insamlade empirin med hjälp av 
begrepp och modeller från det teoretiska ramverket. För att sedan svara på frågorna i 
frågeställningen och kopplas mot studiens mål. 

5.1 Analys 
Analysen delas upp i tre delar som utgör grundläggande väsentliga element och 
förutsättningar för 3d projektering. Delarna är påverkande för 3d projekteringens 
slutresultat. De tre delarna är följande: 

 Analys av byggbranschens egenskaper. Byggbranschens egenskaper utgör 
idag många av de bidragande faktorer då det gäller implementeringen, 
användandet och utvecklingen av BIM. Därför väljs byggbranschens 
egenskaper för analys. 

 Analys av kommunikation. Kommunikationen väljs att analyseras för att det 
är en avgörande del för projekteringsresultatet och utvecklingen för 3d 
projektering. 

 Analys av kompetens. Kompetensen utgör en viktig del som de andra delarna 
är beroende av och påverkas av därför väljs detta att analyseras. 

5.1.1 Analys av byggbranschens egenskaper 
Enligt Grahn et al. (2011) utgör de många och speciella egenskaperna för 
byggbranschen många gånger  påverkande faktorer för utveckling och ändringar. 
Egenskaper som är vanliga är:  

 Tidspress med en konstraktsstruktur som bygger på att tjäna så mycker pengar 
på varandras misstag istället för att värna om slutresultatet som helhet.  

 Moral att aldrig tacka nej till jobb oavsett tidsmöjligheter. 

Intervjuerna belyser att byggprojekteringen idag befinner sig i en utvecklingsfas vilket 
bekräftas tydligt av Alastair, (2011). Där byggprocessens två efterföljande delar 
produktion och förvaltning är påverkande för utvecklingen av projekteringen i form av 
krav och önskemål (Linderoth H. C., 2010), (Linderoth et al. 2011) och (Granroth, 
2011). Vilket en av respondenterna bekräftar genom att ange detaljeringsgraden för 
modellen som en brist, där önskemål från produktionen efterfrågade högre 
detaljeringsgrad än vad som var möjligt att utföra rent tekniskt i 3d modelleringen för 
modellen. I en produktion kan det finnas lika många lösningar och utföranden som det 
finns arbetare, där varje individ har olika viljor och tankesätt (Grahn et al. 2011). Detta 
kan bekräftas i dokumentanalysen med den uteblivna närvaron av vissa olika 
disciplinområden. Dessa olika tankesätt och viljor kan ibland vara till en fördel men de 
kan även skapa problem. Främst i form av misstolkningar genom 
kommunikationsbrister vilket intervjuerna beskriver. I intervjuerna anges att något som 
kan vara ett sådant ”brus” kan vara kompabiliteten mellan de olika programvaror som 
används, där olika program tolkar informationen annorlunda och visualiserar grafiken 
annorlunda. Men främst beror detta ”brus” på den mänskliga faktorn vilket intervjuerna 
belyser med argumentet att kommunikationen utgör en stor brist. Praktiska exempel på 
hur kommunikationen utgör en brist kan vara  kompetens och förståelsen för varandras 
områden. Där exempelvis en arkitekt misstolkar en konstruktör på grund av bristande 
kompetens och förståelse för disciplinområdet. Detta belyser även intervjuerna uttryckt 
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som att mer kunskap om hela byggprocessen och mer anpassande förhållningssätt mot 
varandra efterfrågas och anges som brister vid 3d projektering.   

5.1.2 Analys av kommunikation 
Enligt Wikfors, (2006) och Grahn et al. (2011) är kommunikationen mellan individerna 
i den tillfälliga projektgruppen mycket viktig för det färdiga projekteringsresulatet. 
Värdet av kommunikationen belyses även i intervjuerna, där samtliga intervjuade anger 
kommunikationsbrist som ett vanligt problem i olika projekteringsuppdrag för olika 
projekt. Även dokumentanalysen visar på att kommunikationen är viktig eftersom 
projektmötenas intervall för det utvalda projektet planeras rutinmässigt med ungefär 
samma återkommande tidsintervall. Detta kan tolkas som att en tät kommunikation 
eftersträvas för att få tid till de uppgifter som tagits upp på mötena. Det täta intervallet 
för kommunikationen är viktig på två olika sätt. Dels tillräckligt med tid för att hinna 
arbeta med uppgifterna mellan mötena, men även tätt nog för att hålla samtliga 
projektörer fokuserade och inriktade mot projektets gemensamma mål. Intervjuerna 
pekar på att kommunikationen mellan byggprocessens alla stadier bör ökas för att få 
helhetsförståelsen för byggprocessen. Men även för att lyssna på alla branschens aktörer 
med olika egenskaper i form av bland andra spetskompetenser, erfarenheter och 
problemlösningsförmågor (Grahn et al. 2011). Detta bör öka helhetsförståelsen för 
byggprocessens långa kedja.   

5.1.3 Analys av kompetens  
Intervjuerna belyser kompetensen som en vanlig orsak till problemskapande brist i 3d 
projekteringen. På samma sätt som Wikfors, (2006) beskriver värdet av kompetensen 
hos den tillfälligt sammansatta projekteringsgrupp under projektet. Där individer från 
olika orginiasationer med olika kompetenser och egenskaper i olika nivåer och områden 
tillsammmans strävar efter att uppnå det färdiga projekteringsresultat. Dessa 
kompetenser och egenskaper efterfrågas i intervjuerna. De anges även som 
förbättringsåtgärd där mer komunikation mellan byggporcessens alla aktörer bör ökas 
för att ta del av varandras kompetens och egenskaper. Dokumentanalysen av 
projekteringsmötena stödjer att förståelsen över de olika aktörernas gränser är viktig. I 
projekteringsmötenas många frågeställningar finns ofta frågor med karaktär av att 
befinna sig i ett gränsland mellan olika discipliners ansvarsområden. Samrådsmöten 
mellan aktörerna hålls för att överbrygga gränserna och kunskapsområdena (Alastair, 
2011), (Grahn et al. 2011) och (Wikfors, 2006). Kompetensen är även en viktig 
förutsättning för hur 3d projektering utvecklas (Alastair, 2011). En hög kompetens ger 
bättre förutsättningar för att lättare möta och klara av de utmaningar och problem som 
ökad användning av olika BIM verktyg medför (Alastair, 2011). 

5.2 Hur ser 3d projektering ut idag? 
I detta avsnitt presenteras resultat för frågeställning 1. Empirin till denna frågeställning 
har inhämtats med hjälp av dokumentanalys och intervjuer. Från det teoretiska 
ramverket kopplas utmaningar med modellering, informationsflöde, framtidens 
projektering och byggbranschens egenskaper.  

5.2.1 Resultat 
3d projektering befinner sig idag i en utvecklingsfas där många delar redan har 
utvecklats och förbättrats genom åren. Men även där många delar behöver 
vidareutvecklas och förbättras ännu mer. Från analysen av empirin med stöd från det 
teoretiska ramverket kan det tolkats ur en helhetssummering att dagens 3d projektering 



Analys och resultat 

25 

bara är ett exempel på vad det faktiskt kan tänkas utvecklas och användas till. Där flera 
av de intervjuade och flertalet vetenskapliga artiklar som studerats belyser att BIM inom 
projektering och BIM överlag har en stor utvecklingspotential. En betydande orsak till 
varför 3d projekteringen ser ut som den gör idag är på grund av byggbranschens många 
olika egenskaper. Analysen av byggbranschens egenskaper visar på att kompetens och 
kommunikation inom branschen och över byggprocessens hela struktur är bidragande 
för 3d projekteringen. Förståelse för varandras olika kompetensområden är ibland 
bristande där bra kommunikation kan kompensera för kompetensbrister. Samtidigt som 
en bra kommunikation till stor del bygger på förståelsen för varandra och varandras 
kompetensområden. 

5.3 Vilka är de bakomliggande orsakerna till problemen? 
I detta avsnitt presenteras resultat för frågeställning 2. Empirin till denna frågeställning 
har inhämtats med hjälp av dokumentanalys och intervju. Från det teoretiska ramverket 
kopplas informationsflöde, utmaningar med modellering, och byggbranschens 
egenskaper. 

5.3.1 Resultat 
Intervjuerna belyser fyra orsaker till vanliga problem som är kommunikation, 
kompetens, teknik och några små orsaker som kan sammanfattas till byggbranschens 
egenskaper som exempelvis tidspress. Som både litteraturstudien och intervjuer 
påpekar är kompetensbrist i kombination med kommunikationsbrist två vanliga 
problem. En bidragande orsak till dessa två problem är byggbranschens många 
egenskaper. Där den hårda konkurrensen ofta skapar kommunikationsbrister och 
motviljan till förändringar skapar kompetensbrist. 

Kommunikation är mycket nödvändig och viktig som analysen visar men som 
intervjuerna belyser är kommunikationen svår att utföra korrekt i många fall. Analysen 
visar att kommunikation bygger på förståelse över gränserna för kompetensområden.  

Kompetens är direkt avgörande för implementering, upplärning och utförandet av olika 
BIM verktyg inom 3d projektering. Intervjuerna belyser tydligt att kompetens är viktig 
för 3d projekteringens resultat. Där utförandet avgör hur slutresultatet blir och utgör 
därmed ofta en orsak till vanliga problem inom och relaterade till 3d projektering. 

Byggbranschens egenskaper kan tolkas vara en orsak till vanliga problem många 
gånger. I intervjuerna belystes tidspress som en vanlig orsak till problem. Vilket kan 
ses en av byggbranschens mer tydligare egenskaper. 
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5.4 Hur kan 3d projektering förbättras? 
I detta avsnitt presenteras analys och resultat för frågeställning 3. Empirin till denna 
frågeställning har inhämtats med hjälp av intervjuer. Från det teoretiska ramverket 
kopplas byggbranschens egenskaper, informationsflöde och framtidens projektering. 

5.4.1 Resultat 
Intervjuerna och litteraturstudien visar klart och tydligt att 3d projektering kan 
förbättras. I intervjuerna anges kompetens två gånger som förbättringsåtgärd på hur 3d 
projektering kan förbättras. De båda svaren hänger ihop och belyser samma problematik 
från olika synvinklar, i form av kompetensefterfrågan där antingen programmen bör 
göras mer användarvänliga eller mer kompetens i form av utbildning av 
spetskompetens. Aktivt arbete mot att undvika de orsaker som skapar vanligt 
förekommande problem är viktigt. Detta genom att öka utbildning inom BIM i hela 
byggprocessen och inte bara i projekteringsfasen, vilket borde leda till högre kompetens 
och på detta vis underlätta kommunikationen som i sin tur bör mildra byggbranschens 
mest problematiska egenskaper. De egenskaper som byggbranschen kan beskrivas 
genom är bland andra traditionell, konservativ och konkurrenskraftig, vilket leder till 
att implementering och användning av BIM som arbetssätt blir problematisk och 
besvärlig.  

3d projektering kan förbättras främst genom att: 

 Utveckla, öka och förbättra kommunikationen mellan samtliga berörda aktörer. 
 Öka kompetensen allmänt inom 3d modellering. 

5.5 Koppling till målet 
Målet med detta examensarbete är att analysera och belysa vanliga problem inom 3d 
modellering för att effektivisera 3d projektering. Frågeställningen består av tre frågor 
som är vidarekopplade till varandra. Genom att kartlägga övergripande hur 3d 
projekteringen ser ut idag och vilka vanliga problem som finns kan reflektion över vilka 
som är de bakomliggande orsakerna till dessa vanliga problem. Är orsakerna till 
problemen kända skapas förslag på ändringar och förbättringar. Genom förslag på 
förbättringsåtgärder kan vanliga problem undvikas och förhindras för att effektivisera 
3d projektering. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av resultatet följt av diskussioner om 
resultatet och metoderna. 

6.1 Resultatdiskussion 
Examensarbetets resultat bedöms ha god trovärdighet av författaren. Detta eftersom en 
triangulering i form av att information och svar bekräftas från de olika 
datainsamlingsmetoder som har genomförts vilket förväntas stärka validiteten 
(Ejvegård, 2009).  

De intervjuade var överens med endast mindre avvikelser därmed stärktes validiteten 
för intervjuerna. Att respondenterna var samstämmiga med varandra och de andra 
insamlingsmetoderna stärker validiteten (Kvale & Brinkmann, 2009). Reliabiliteten 
garanterades genom att ställa frågor som berör hela 3d- projekteringen (Kvale & 
Brinkmann, 2009). 

Datainsamlingen från intervjuerna och dokumentanalysen bekräftas med 
litteraturstudien. Flera av de intervjuade är överens med varandra och fyller i samma 
budskap med olika uttryck och synsätt vilket är stärkande för reliabiliteten (Blomkvist 
& Hallin, 2014). Respondenterna har även fått korrigera sina svar efter att de blivit 
nedskrivna för att undvika eventuella missförstånd för att hålla en hög validitet (Kvale 
& Brinkmann, 2009).   

Fyra av de totalt fem personer som intervjuades arbetar på WSP. En person arbetar på 
WSP systems och de övriga tre på WSP byggprojektering vilket kan ha begränsat den 
empiri som insamlats eftersom de kan ha samma åsikter och råkat ut för samma 
problematik. Vad som talar emot detta är att två personer på WSP byggprojektering är 
relativt nyanställda vilket gör att samtliga av de intervjuade har erfarenhet av tidigare 
3d projektering i olika projekt sedan innan. Att tre av de totalt fem personerna arbetar 
inom konstruktion kan även begränsa det empiriska innehållet, men på grund av att de 
arkitekter som kontaktats fortfarande arbetar aktivt inom 2d projektering och befinner 
sig i en övergångsfas till 3d gjordes bara en intervju som utgjorde den femte intervjun 
med en person som arbetar med 3d projektering inom arkitektur. 

6.2 Metoddiskussion 
Metodvalen bedöms vara korrekt valda och väl genomförda. Metoderna har valts utifrån 
den kvalitativa studiens egenskaper att söka och inhämta information. Valet av intervju 
som metod gjordes för att få möjlighet till fördjupade svar av personer som aktivt 
arbetar och upplever hur verkligheten ser ut inom 3d projektering. De kan därmed ge 
mer utvecklande och fördjupande svar på de frågor som ställdes. Eftersom 
frågeställningen som ställdes med ett tre stegs upplägg där första steget svarade på hur 
befintligt system ser ut idag. För att gå vidare med andra frågan som besvarar vilka 
vanliga problem och orsaker till dessa, till sist tredje frågan som besvarar hur 3d 
projekteringen kan förbättras. Dessa frågeställningar kräver tolkande och utvecklande 
svar, vilket gör valet av en kvalitativ studie korrekt enligt författaren själv. Därför 
bedöms studien ha ett trovärdigt resultat.  

För att genomföra studien på ett bättre sätt bör fler personer och mer spridning på 
variation gällande disciplinområden. Fler möten kan även analyseras för att få en 
bredare och djupare datainsamling. 
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6.3 Begränsningar 
En av avgränsningarna var att bara studera 3d projektering. Trots denna avgränsning 
borde studien kunna användas till de andra faserna inom byggprocessen Sverige och 
länder med liknande struktur på byggbranschen. Detta för att faserna i byggprocessen 
är ytterst påverkande och beroende av varandra mellan alla delar.   

6.4 Slutsatser och rekommendationer 

Slutsatser: 
3d projektering är idag långt fram jämfört med de två andra stadierna i byggprocessen, 
men det finns ytterligare en stor utvecklingspotential med många behov av att 
effektiviseras och utvecklas för att bli bättre. Resultatet visar på att det med relativt 
enkla medel går att effektivisera 3d projektering och att det finns efterfrågade behov. 
Detta i form av effektiviteten inom byggbranschen i Sverige med aspekter på bland 
annat ekonomi, miljö, arbetssäkerhet, hållbart byggande, bostadsbrist, infrastruktur, 
med mera. Eftersom projekteringen utgör en nödvändig och viktig del av 
byggprocessen, vilket resultatet grundas på, finns stora besparingar och vinster för 
många inblandande i en byggnads livscykel. Den lättast mätbara är ekonomin men även 
faktorer som är svårare att mäta besparas. Två av dessa svårmätta faktorer kan vara 
miljöpåverkan och arbetsmiljösäkerhet. Där arbetsmiljösäkerhet sparar pengar och 
lidande för alla inblandande i det långa loppet i form av bland annat utebliven 
sjukskrivning.  

Rekommendationer: 
Ökad utbildning inom BIM för samtliga utbildningsnivåer inom byggbranschen. För att 
öka förståelsen och förbättra kommunikationen över gränserna inom byggbranschen, 
vilket borde leda till bra bemötning på de utmaningar som byggbranschens egenskaper 
idag medför.  

Mer satsning på BIM utveckling i alla byggprocessens faser. Detta för att skapa en 
efterfrågan från flera håll i byggprocessen. Där de olika fasernas önskemål bör tas till 
hänsyn inför och under utvecklingen för att inte missa någon viktig del. Detta eftersom 
byggprocessens slutmål är att göra byggherren till en nöjd kund. Allt däremellan är en 
lång samarbetsprocess över gränserna där samtliga bör anpassas till varandra för att 
utföra och leverera detta resultat med bästa möjliga förutsättningar. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
 Högre beställarkrav på BIM användning? 

 Bör det ställas krav från myndigheter på BIM användning? 

 Hur bör utbildning ske för bästa resultat? 

 Kan BIM användas till att minska miljöpåverkan? 

 3d projekteringens påverkan på ekonomi. 
 

 3d projekteringens påverkan på hållbart byggande.  
 

 Öka arbetssäkerhet i byggbranschen med hjälp av 3d projektering? 
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