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Sammanfattning	
Samhällsdigitaliseringen	 har	 lett	 till	 att	 byggbranschen	mer	 och	mer	 strävar	 efter	 att	
digitalisera	verktyg	och	arbetssätt.	Att	presentera	projekt	i	3D	har	därför	blivit	ett	hett	
ämne	där	flera	aktörer	strävar	efter	att	både	projektera	och	nyttja	3D	ute	i	produktionen.	
Tidigare	forskning	inom	ämnet	har	till	största	del	valt	att	lägga	fokus	på	byggskedet	och	
belyser	de	fördelar	som	går	att	utvinna	genom	nyttjandet	av	så	kallade	VDC-	eller	BIM-
verktyg.	Samtidigt	belyser	andra	vetenskapliga	rapporter	mark	och	anläggning	som	ett	
betydelsefullt	 skede	 inom	 hela	 byggprocessen.	 Ett	 flertal	 menar	 också	 att	 mark-	 och	
anläggningsskedet	spelar	en	huvudroll	i	huruvida	ett	byggprojekt	når	framgång	eller	inte.	
Med	detta	i	åtanke	upplever	författarna	att	3D-modeller	i	mark-	och	anläggningsprojekt	
inte	utforskats	till	den	grad	som	känns	nödvändig	för	att	belysa	fördelarna,	men	även	de	
olika	hinder	som	står	i	vägen	för	en	lyckad	implementeringsprocess.	Det	råder	inte	heller	
några	tvivel	om	att	byggskedet	kommit	längre	i	digitala	utvecklingsaspekter,	så	som	att	
visualisera	projekt	i	3D,	vid	en	jämförelse	med	mark	och	anläggning.		

I	 denna	 studie	 belyser	 därför	 författarna	 de	 fördelar	 som	 går	 att	 utvinna	 genom	 att	
visualisera	mark-	och	anläggningsprojekt	i	3D.	Studien	visar	upp	bevis	på	varför	verktyget	
bör	implementeras	och	vad	aktörer	bör	tänka	på	vid	en	eventuell	implementering	av	3D-
visualisering	 i	 projekt.	 Syftet	 med	 studien	 är	 därav	 att	 utreda	 hur	 det	 undersökta	
fallföretaget	kan	integrera	3D-modeller	i	mark-	och	anläggningsprojekt,	samt	belysa	vilka	
krav	 fallföretagets	anställda	 ställer	på	en	3D-modell	 för	att	 främja	utvecklingen	av	ett	
verktyg	som	passar	och	leder	till	en	hög	nyttjandegrad	ute	i	produktionen.	Vidare	sker	en	
identifiering	av	vilka	 förutsättningar	ute	 i	mark	och	anläggningsprojekt	 som	spelar	en	
nyckelroll	i	huruvida	en	implementerad	3D-modell	skall	kunna	figurera	och	verka	så	som	
det	är	tänkt.		

Studien	utförs	med	en	kvalitativ	metod	där	granskning	av	befintlig	litteratur	lyfter	fram	
de	 problemområden	 som	 författarna	 identifierat.	 Vidare	 utförs	 semistrukturerade	
intervjuer	med	tjänstemän	och	yrkesarbetare	på	fallföretaget	Veidekke	Entreprenad	AB.	
Intervjuerna	 genomförs	 i	 syfte	 att	 identifiera	 aktuella	 problem	 ute	 i	 produktionen,	
undersöka	 respondenternas	 syn	 på	 3D-modeller	 samt	 belysa	 verktygets	 potentiella	
inverkan	på	deras	vardagliga	arbete.		

En	 tydligt	 övergripande	 slutsats	 är	 att	 3D-modeller	 i	 allra	 högsta	 grad	 behövs	 ute	 i	
produktionen	 på	 mark-	 och	 anläggningsprojekt.	 Mycket	 pekar	 på	 att	 verktyget	 bland	
annat	 skulle	 bidra	 med	 en	 ökad	 förståelse	 kring	 utförandet	 av	 projekten,	 men	 också	
förbättra	 kommunikation	 och	 produktionsledande.	 Verktyget	 kan	 också	 enligt	 studien	
minimera	problemområden	gällande	tekniska	lösningar,	förbättra	planering,	samt	genom	
att	digitalisera	moment	även	tillfredsställa	arbetsglädjen	för	produktionsteamet.		

Nyckelord:	Mark	och	anläggning,	byggproduktion,	VDC,	BIM,	3D-visualisering	 	
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Abstract	
Due	to	the	digitalization	the	construction	business	is	increasingly	striving	against	more	
digitized	tools	and	working	methods.	Presenting	projects	in	3D	has	therefore	become	a	
hot	topic	where	several	actors	are	trying	to	implement	3D	not	only	in	the	design	phase	
but	also	in	the	production	phase.	Earlier	research	dealing	with	the	subject	largely	chooses	
to	focus	on	the	building	construction	process	and	highlights	the	advantages	that	can	be	
extracted	 using	 so	 called	 VDC-	 or	 BIM	 tools.	 Some	 of	 the	 scientific	 reports	 reviewed	
during	this	study	on	the	other	hand,	highlights	the	importance	of	the	infrastructure	and	
earthworks	stages	as	a	part	of	the	entire	construction	process.	Many	also	believe	that	the	
infrastructure	and	earthworks	 stage	play	a	key	 role	 in	whether	a	 construction	project	
achieve	 success	 or	 not.	 With	 that	 in	 mind,	 the	 authors	 feel	 that	 3D-models	 for	
infrastructure	 and	 earthworks,	 have	 not	 yet	 been	 explored	 to	 the	 extent	 that	 feels	
necessary,	meaning	that	the	advantages	and	the	various	obstacles	that	stand	in	the	way	
of	a	successful	implementation	process	needs	to	be	investigated.	There	is	no	doubt	that	
building	 construction	 has	 come	 further	 in	 a	 digital	 development	 aspect	 of	 visualizing	
projects	in	3D,	compared	to	infrastructure	and	earthworks.	
In	this	study	the	authors	have	highlighted	the	benefits	that	can	be	gained	by	visualizing	
infrastructure	and	earthworks	projects	in	3D.	The	study	also	shows	evidence	of	why	the	
application	of	such	should	take	place	and	what	companies	should	be	considering	when	
implementing	3D	visualization	into	such	projects.	The	purpose	of	the	study	is	therefore	
to	investigate	how	the	company	researched	by	the	authors	can	integrate	3D	models	into	
their	 infrastructure	 and	 earthworks	 projects.	 This	 in	 addition	 to	 identifying	 the	
requirements	that	the	employees	have	on	a	3D	model	to	facilitate	development	of	a	tool	
that	fulfills	these	requirements	and	is	usable	in	production.	In	addition,	the	conditions	and	
requirements	that	play	a	main	role	in	infrastructure	and	earthworks	projects	have	been	
investigated	to	 identify	 the	most	suitable	conditions	to	allow	the	model	 to	work	 in	the	
most	efficient	way	as	possible.		

The	study	 is	conducted	with	a	qualitative	method	 including	an	examination	of	existing	
literature	that	highlights	the	problem	areas	identified	by	the	authors.	In	addition,	semi-
structured	interviews	are	carried	out	with	employees	from	the	work-site	leadership	and	
the	skilled	workers	at	the	company	Veidekke	Entreprenad	AB.	This	to	identify	the	current	
problem	 areas	 in	 the	 production	 of	 infrastructure	 and	 earthworks	 projects	 and	 to	
examine	employees’	view	about	how	3D	models	would	impact	on	their	everyday	work.	
A	 clear	 overall	 conclusion	 is	 that	 3D-models	 are	 truly	 needed	 in	 infrastructure	 and	
earthworks	projects	out	in	production.	A	lot	of	factors	indicate	that	the	tool	would,	among	
other	things,	contribute	to	an	increased	understanding	of	the	scope	of	projects	and	thus	
contribute	to	an	improved	communication	and	production	process	leading.	Such	a	tool	
can	according	to	this	study,	also	minimize	problem	areas	regarding	technical	solutions,	
contribute	to	a	better	planning,	and	by	digitizing	processes,	increase	job	satisfaction	for	
the	site	team.		
Keywords:	Infrastructure	and	earthworks,	construction,	VCD,	BIM,	3D-visualization	
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Förord	

Vi	 vill	 tacka	 Veidekke	 Entreprenad	 AB	 för	 att	 vi	 fått	 möjligheten	 att	 genomföra	 vårt	
examensarbete	hos	er.	Vi	vill	personligen	tacka	Maria	Forssten	på	Veidekke	som	gav	oss	
denna	 chans.	 Vidare	 vill	 vi	 även	 rikta	 ett	 stort	 tack	 till	 vår	 handledare	 på	 företaget,	
Cathrine	 Hartmann	 som	 med	 sitt	 engagemang	 och	 driv	 givit	 oss	 värdefulla	 råd	 och	
figurerat	som	ett	ovärderligt	bollplank	genom	hela	studien.	Sedermera	vill	vi	även	tacka	
samtliga	tjänstemän	och	yrkesarbetare	som	valt	att	ställa	upp	på	intervjuer	och	gett	oss	
den	information	vi	behövt	för	att	kunna	genomföra	studien.	Sist	men	inte	minst	skulle	vi	
vilja	 tacka	 vår	 handledare	 på	 Högskolan	 i	 Halmstad,	 Dr.	 Kristian	Widén	 som	med	 sin	
erfarenhet	inom	forskning	väglett	oss	genom	denna	process.		

”Jag	 skulle	 vilja	 ta	 denna	 chans	 att	 tacka	min	medförfattare	 på	 denna	 studien,	Markus	
Kellgren	som	under	studiens	gång	och	hela	studietiden	bibehållit	och	delat	med	sig	av	sitt	
engagemang	och	driv	mot	ett	slutgiltigt	mål.	Utan	honom	hade	denna	studietid	och	detta	
arbetet	inte	varit	tillnärmelsevis	lika	roligt.”	–	Oliver	Radtke			

”Oliver,	jag	vill	tacka	dig	för	dina	skarpa	tankar,	idéer	och	goda	arbete	genom	hela	studien,	
men	i	synnerhet	vill	 jag	tacka	dig	för	den	vänskap	du	bidragit	med	under	dessa	tre	åren.	
Öresundståget	mellan	Göteborg	och	Halmstad	hade	blivit	otroligt	ensamt	utan	dig,	tack!”	–	
Markus	Kellgren	

Tack!	

Markus	Kellgren	&	Oliver	Radtke	
Halmstad	maj	2019	
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Förkortningar/Terminologi	

BIM	-	Building	information	model/modeling.	

VDC	-	Virtual	design	and	construction.	

CAD	-	Computer	aided	design.	

2D	-	Tvådimensionell	

3D	-	Tredimensionell	

4D	-	Fyradimensioner	varav	den	fjärde	dimensionen	är	tidsaspekten.		

TIN	-	Triangulära	irreguljära	nätverk.	

DTM	-	Digital	terrängmodell.	

GPS	-	Global	Positioning	System	

AMG	-	Automated	Machine	Guidance	

LPP	 -	 Lösningar	 ute	 i	 produktion	 utan	 teknisk	 förankring,	 uppstår	 ofta	 på	 grund	 av	
bristande	information	i	handlingarna	

Handlingar	-	Dokument	som	styr	byggandet,	oftast	ritningar	och	tekniska	beskrivningar	 	
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1 Inledning 
I	detta	inledande	avsnitt	ges	läsaren	en	inblick	i	ämnet	med	en	beskrivande	bakgrund	och	
varför	 studien	 är	 aktuell.	 Vidare	 diskuteras	 problematik	 kring	 integrering	 av	 3D-
visualisering	 inom	 mark-	 och	 anläggningsprojekt	 med	 stöd	 från	 tidigare	 studier.	
Författarnas	 syfte	 och	 mål	 motiveras	 och	 avslutningsvis	 presenteras	 studiens	
avgränsningar.	

1.1 Bakgrund 
VDC	(Virtual	Design	and	Construction)	har	enligt	Mandujano	et	al.	(2017)	bidragit	till	stora	
förändringar	inom	byggbranschen.	VDC	kan	enligt	studien	ifråga	visualisera	olika	skeden	
i	byggprocessen	och	skapa	en	överblick	över	byggprojekt	innan	byggstart	och	på	så	sätt	
belysa	potentiella	risker	som	kan	förekomma.	BIM	(Building	information	modeling)	och	
3D-modellering	 är	 enligt	 Gustafsson	 et	 al.	 (2015)	 två	 begrepp,	 likt	 VDC,	 som	 används	
flitigt	inom	byggbranschen	och	förekommer	ofta	när	man	pratar	om	virtuella	metoder	för	
att	visualisera,	men	även	när	det	kommer	till	nya	sätt	att	organisera,	kommunicera	och	
samarbeta	på	inom	olika	byggprojekt.		

3D-modellering	 behöver	 enligt	 Hartmann	 och	 Fischer	 (2007)	 inte	 bara	 ge	 en	
tredimensionell	visuell	förståelse,	utan	verktyget	kan	även	stötta	upp	och	i	flertalet	fall	
effektivisera	byggprojekt.	Hartmann	och	Fischer	(2007)	benämner	även	de	fördelar	som	
skapas	genom	nyttjandet	av	3D-modeller	vilka	har	lett	till	ett	ökat	intresse	hos	flertalet	
aktörer,	där	vetskapen	om	hur	användbart	verktyget	kan	vara,	både	för	projektering	och	
produktion,	har	funnits	länge.	Enligt	studien	kämpar	trots	detta	flera	aktörer	än	idag	med	
att	 implementera	 och	 applicera	 arbetssättet	 i	 sitt	 dagliga	 arbete.	 Detta	 lyfter	 även	
Jongeling	 (2008)	 fram	 och	 menar	 att	 det	 saknas	 kunskap	 kring	 hur	 verktyget	 skall	
tillämpas	i	praktiken.	

I	 jämförelse	 med	 byggskedet,	 har	 mark-	 och	 anläggningsskedet	 halkat	 efter	 i	
digitaliseringen.	 För	 aktörer	 vilka	 bedriver	 mark-	 och	 anläggningsprojekt	 är	 de	 mest	
framstående	målsättningarna	 just	nu	att	digitalt	hitta	sätt	att	effektivt	planera	arbetet,	
kunna	beräkna	schaktkvantitet	och	automatisera	olika	processer,	så	som	maskinarbete	
med	 hjälp	 av	 3D-modeller	 (Lee	 et	 al.	 2017).	Moon	 och	 Seo	 (2017)	 fastställer	 att	 VDC	
erbjuder	oändligt	stora	möjligheter,	 inte	bara	 för	byggskedet	utan	också	 för	mark-	och	
anläggning.	Studien	hävdar	dock	att	den	3D-modellering	som	idag	sker,	i	flera	fall	bara	
appliceras	 på	 strukturella	 objekt	 med	 konkret	 parametrisk	 geometri.	 3D-modellering	
baserad	 på	 denna	 typ	 av	 parametrisk	 geometri	 har	 enligt	 studien	 begränsat	 dess	
användande	i	mark-	och	anläggningsprojekt	och	enbart	gjort	verktyget	applicerbart	vid	
byggnation.	

Tanoli	et	al.	(2018)	styrker	denna	teori	genom	en	beskrivning	av	att	3D-modeller	idag	inte	
används	inom	mark-	och	anläggningsprojekt	i	den	utsträckning	som	det	skulle	behövas.	
Studien	 belyser	 även	 att	 efterfrågan	 av	 verktyget	 har	 ökat	 och	 behovet	 av	 en	 mer	
detaljerad	 planering	 av	 markarbetet	 erfordras	 mer	 och	 mer.	 Studien	 visar	 också	 på	
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exempel	 där	 3D-visualisering	 hjälpt	 projektdeltagare	 i	 mark-	 och	 anläggningsprojekt	
både	under	projekterings-	och	produktionsfasen.	Studien	belyser	denna	tillsynes	positiva	
inverkan	som	ett	sätt	för	projektdeltagare	att	kunna	fatta	mer	tillförlitliga	beslut	och	lyfter	
även	 fram	 exempel	 där	 användandet	 av	 3D-modeller	 exempelvis	 påverkat	 projektens	
schaktningsarbete	i	sådan	utsträckning	att	det	kunnat	utföras	med	högre	noggrannhet,	på	
kortare	 tid	 och	 till	 en	 lägre	 kostnad.	 Slutligen	 belyser	 Tanoli	 et	 al.	 (2018)	 även	 att	
utförandet	 av	 generella	 markarbeten	 med	 hjälp	 av	 3D-modeller	 även	 lett	 till	 ökad	
effektivitet	och	produktivitet	på	projekten.							

1.1.1 Problemformulering 
Tidigare	forskning	kring	VDC,	däribland	Tanoli	et	al.	(2018)	och	Moon	och	Seo	(2017),	
påstår	 att	 verktyget	 underlättar	 och	 effektiviserar	 arbetet	 genom	hela	 byggprocessen.	
Studierna	hävdar	dock	att	användandet	av	exempelvis	3D-modeller	fortfarande	lyser	med	
sin	frånvaro	inom	mark-	och	anläggningsprojekt,	framförallt	ute	i	produktionen.	Mycket	
pekar	på	att	den	teknik	som	idag	används	vid	3D-modellering,	i	flertal	fall,	inte	korrelerar	
med	 aktörers	 sätt	 att	 idag	 bedriva	mark-	 och	 anläggningsprojekt	 på.	Det	 saknas	 även	
effektiva	 och	 tillsynes	 klara	 strategier	 för	 hur	 aktörer	 skall	 gå	 tillväga	 och	 tänka	 vid	
implementering	 av	 verktyget	 ute	 i	 produktion.	 Samtidigt	 pekar	 mycket	 på	 att	
arbetsbördan	 inom	de	olika	projekten	 inte	 främjar	den	 innovation	och	utveckling	som	
implementeringen	kräver	och	att	arbetsbördan	också	leder	till	att	aktörer	idag	inte	lyckas	
skapa	genomtänkta	strategier.	Strategier	där	framtagna	3D-modeller	kan	användas	för	att	
genomsyra	mark-	och	anläggningsprojekten	hela	vägen	från	projektering	till	produktion.		

Ett	 stort	 problem	 och	 en	 viktig	 aspekt	 som	 tidigare	 forskning	 tar	 upp,	 är	 den	 tydligt	
bristfälliga	helhetsbilden	som	aktiva	ute	i	produktionen	dagligen	tvingas	kämpa	med.	Här	
spelar	branschens	sätt	att	presentera	projekten	i	2D	en	nyckelroll	vilket	bidrar	med	klara	
incitament	 för	aktörer	att	 arbeta	vidare	med	 frågor	som	berör	 implementering	av	nya	
digitala	 verktyg.	 Verktyg	 så	 som	 3D-modeller	 kan	 enligt	 Tanoli	 et	 al.	 (2018)	 verka	
främjande	 vid	 behandlingen	 av	 2D-handlingar	 genom	 att	 bidra	 med	 organisatorisk	
planering	 och	 visualiserad	 förståelse,	 vilka	 är	 att	 förstå	 som	 två	 grundpelare	 i	 VDC-
konceptet.	

1.2 Syfte & mål 
Syftet	med	detta	examensarbete	är	att	undersöka	vad	som	krävs	för	en	ökad	integrering	
av	 3D-modeller	 i	mark-	 och	 anläggningsprojekt,	 samt	 vilka	 krav	 som	 ställs	 på	 en	 3D-
modell	för	att	verktyget	skall	kunna	projekteras	fram	på	ett	sätt	som	passar	och	leder	till	
en	hög	nyttjandegrad	 i	produktionen.	Vidare	vill	 författarna	undersöka	vilka	problem	i	
produktionen	som	idag	går	att	minimera	med	hjälp	av	en	3D-modell	som	främjar	och	når	
ut	till	alla	verksamma	i	mark-	och	anläggningsprojekt.	

Målet	är	att	försöka	identifiera	vilka	förutsättningar	i	produktionen	som	ligger	till	grund	
för	att	under	projekteringsfasen	lyckas	ta	fram	en	3D-modell	som	är	användbar	och	ökar	
effektivitet	och	produktivitet.	Vidare	vill	författarna	även	undersöka	hur	aktörer	skall	gå	
tillväga	 för	 att	 skapa	 en	 enklare	 implementering	 av	 3D-modeller	 i	 mark-	 och	



3	
	

anläggningsprojekt.	För	att	uppnå	studiens	syfte	och	mål	har	författarna	satt	upp	delmål	
i	form	av	frågor	som	de	anser	behöver	besvaras.	

Fråga I: 
Varför	skall	det	ske	en	implementering	av	3D-modeller	i	mark-	och	anläggningsprojekt?	
Syftet	med	forskningsfrågan	är	att	undersöka	på	vilket	sätt	mark-	och	anläggningsprojekt	
påverkas	av	implementerandet	av	3D-modeller	och	om	det	helt	enkelt	är	nödvändigt.	

Fråga II: 
Vilka	förutsättningar	och	krav	måste	uppfyllas	för	att	skapa	en	funktionsduglig	3D-
modell	för	mark-och	anläggningsprojekt?	
Syftet	med	forskningsfrågan	är	att	utreda	hur	aktörer	kan	ta	fram	en	funktionsduglig	3D-
modell,	samt	undersöka	vilka	förutsättningar	och	krav	som	ute	i	produktionen	ligger	till	
grund	för	att	en	3D-modell	skall	kunna	nyttjas.		

Fråga III: 
Vilka	problem	i	produktion	för	mark-	och	anläggning	kan	idag	undvikas	eller	minimeras	
genom	en	funktionsduglig	3D-modell?	
Syftet	med	forskningsfrågan	är	att	undersöka	och	belysa	de	vanligaste	problemen	i	
produktion,	samt	undersöka	potentialen	att	undvika	eller	lösa	dessa	genom	att	använda	
sig	av	en	funktionsduglig	3D-modell.	

1.3 Avgränsningar 
Först	 och	 främst	 har	 författarna	 valt	 att	 avgränsa	 studien	 till	 mark-	 och	
anläggningsprojekt	 inom	 Sverige	 och	 region	 väst.	 Studien	 avgränsas	 därefter	 till	
fallföretaget	 Veidekke	 Entreprenad	 AB	 och	 dess	 pågående	 projekt	 under	 våren	 2019.	
Vidare	 kommer	 författarna	 att	 fokusera	 på	 mark-	 och	 anläggningsprojekt	 inom	
byggnation	av	bostäder	och	3D-visualisering	inom	begreppen	VDC	och	BIM.	 	
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Konservativ bransch  
I	 allmänhet	 talas	 det	mycket	 om	 att	 det	 behövs	mer	 innovation	 inom	byggbranschen.	
Koskela	och	Vrijhoef	(2001)	definierar	 innovation	som	”användandet	av	en	 förändring	
eller	 förbättring	 i	 en	 process,	 produkt	 eller	 system	 som	 är	 nytt	 för	 den	 specifika	
institutionen	 som	 implementerar	 innovationen”.	 Koskela	 och	 Vrijhoef	 (2001)	 hävdar	
också	att	elementära	faktorer	och	byggbranschens	speciella	egenheter	till	synes	ligger	till	
grund	 för	 den	 låga	 frekvensenen	 av	 innovation	 som	 råder.	 Harty	 (2010)	 bygger	
sedermera	 vidare	 på	 föregående	 nämnda	 studiers	 resonemang	 och	 tydliggör	 att	
byggbranschen	ligger	efter	andra	branscher	i	utvecklingen	både	när	det	gäller	branschens	
egen	förmåga	att	hitta	och	implementera	bättre	sätt	att	arbeta	på,	men	också	en	oförmåga	
att	kunna	applicera	och	ta	till	sig	redan	existerande	innovationer	från	andra	områden.	En	
ojämn	 balans	 mellan	 dessa	 två	 aspekter,	 är	 enligt	 Harty	 (2010)	 hämmande	 för	
innovationer,	då	branschen	emellertid	enbart	försöker	implementera	innovationer	från	
andra	ställen,	i	stället	för	att	utveckla	sina	egna	lösningar.	Branschen	tappar	således	en	
viktig	 pusselbit	 när	 det	 kommer	 till	 innovativt	 arbete.	 Harty	 (2010)	 menar	 på	 att	
problemlösning	 är	 en	 väldigt	 viktig	 del	 och	 kan	 till	 exempel	 leda	 till	 egna	 innovativa	
lösningar.	Samtidigt	placeras	ofta	egna	eventuella	idéer	och	lösningar	i	slutna	fack	och	i	
bästa	 fall	 förs	de	vidare	via	erfarenhetsåterföring	 till	nästa	projekt	 inom	den	specifika	
organisationen.	En	sammanhängande	kontenta	leder	till	att	byggbranschen	porträtteras	
som	en	bransch	med	liten	intern	dynamik	till	innovation	och	förändringar.	

2.2 Ofullständig bild  
Enligt	Winch	(2003)	är	det	konservativa	porträtterandet	av	byggbranschen	ofta	baserat	
på	jämförelser	med	andra	branscher,	inte	allt	för	sällan	bilindustri,	och	leder	därmed	till	
missvisande	liknelser.	Whyte	(2003)	framhäver	även	att		innovation	inom	byggbranschen	
markant	 skiljer	 sig	 ifrån	 till	 exempelvis	 innovation	 inom	 tillverkningsindustrin.	
Byggbranschen	 är	 projektbaserad	 och	 företag	 inom	 branschen	 opererar	 på	 ett	
projektbaserat	 sätt,	 vilket	 leder	 till	 att	 innovationer	 nästan	 helt	 sker	 slutet	 inom	
projekten.	 Vidare	 belyser	 studien	 vikten	 av	 att	 innovationer	 inom	 en	 projektbaserad	
bransch	inte	alltid	är	helt	homogena,	där	projekten	inom	branschen	kan	skilja	sig	åt	i	en	
mycket	stor	utsträckning.	Projektskillnader	som	i	sin	tur	leder	till	att	flera	innovationer	
inom	specifika	projekt	blir	omöjliga	att	applicera	på	andra.	Studien	argumenterar	därmed	
för	att	det	 inte	 finns	några	 fasta	bevis	på	att	utvecklingen	av	byggbranschen	är	 sämre	
(eller	bättre)	än	någon	annan	bransch.	Resonemanget	styrks	även	av	Widén	(2006)	som	
säger	 att	 de	 modeller	 och	 mätverktyg	 som	 används	 för	 att	 mäta	 innovation	 inom	
tillverkningsindustrin	 inte	 går	 att	 applicera	 på	 byggbranschen,	 eftersom	 att	
branschstrukturerna	skiljer	sig	åt.	Likt	bilindustrin	finns	det	dock	ett	stort	utrymme	för	
förbättring	 och	 utveckling,	 vilket	 också	 behövs	 om	byggbranschen	 vill	 kunna	möta	 de	
växande	krav	på	produktivitet	och	effektivitet	som	ställs	av	kunder	(Winch	2003).		
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2.3 Tekniska innovationer 
Gambatese	 och	 Hallowell	 (2011)	 identifierar	 i	 sin	 studie,	 tre	 stycken	 nyckelsteg	 vid	
implementerandet	 av	 en	 teknologisk	 innovation	 inom	 organisationer	 verksam	 i	
byggbranschen:	1.	Generalisering	och	konceptualisering	av	en	ny	idé,	2.	Utveckling	av	den	
nya	 teknologin	 och	 3.	 Kunskapsöverföring	 och	 efterföljande	 justeringar	 för	 att	 lösa	
specifika	 problem.	 Inom	 dessa	 tre	 steg	 ingår	 enligt	 studien	 även	 fastställning	 av	 nya	
arbetsstrategier	och	utformning	av	nya	processer.	Identifierandet	av,	och	ett	behov	av	att	
lösa	 ett	 problem,	 är	 också	 två	 aspekter	 som	 studien	 hävdar	 är	 stora	 drivkrafter	 till	
teknologisk	innovation.		

Gambatese	och	Hallowell	(2011)	fokuserar	på	motivation	och	belyser	att	oavsett	vilken	
process	som	genomförs,	kommer	tekniska	innovationer	inom	byggbranschen	inte	att	ske	
utan	motivation.	All	utveckling	och	implementering	av	en	ny	produkt,	system	eller	metod	
kräver	att	det	finns	en	stor	dos	av	motivation	för	att	kunna	driva	processen.	Utan	stark	
intern	motivation	inom	organisationen	kommer	anställda	aldrig	att	skapa	nya	idéer,	vilket	
i	slutändan	leder	till	att	organisationen	stannar	i	utvecklingen.	Det	räcker	inte	heller	att	
motiverad	personal	hittar	en	lösning	på	ett	problem	eller	lyckas	överkomma	ett	hinder,	
utan	studien	menar	att	innovationer	måste	producera	mätbara	förbättringar	av	projekt.	

Oesterreich	och	Teuteberg	(2016)	kvalitativa	 innehållsanalys,	bekräftar	att	BIM	har	en	
mycket	 stor	 roll	 som	 en	 av	 de	 viktigaste	 digitala	 teknologierna	 inom	 byggbranschen.		
Studien	belyser	även	vikten	av	3D-visualiseringsteknologi	som	en	mycket	viktig	del	av	
teknisk	integrering	inom	byggbranschen.	Verktyget	hjälper	projektdeltagare	att	utforska	
3D-modeller	för	att	förbättra	kommunikation,	samarbete	och	kundrelationer	samt	för	att	
stödja	defekthantering	i	kombination	med	BIM.		

Kunz	och	 Fischer	 (2012)	 lyfter	 fram	VDC	 och	databaserade	modeller	 som	 ett	 visuellt,	
interaktivt	och	emellertid	helt	dokument-	och	papperslöst	sätt	att	arbeta	på.	Verktyget	är	
enligt	 studien	 utformat	 för	 att	 stödja	 projektteam,	 ingenjörer,	 arkitekter	 och	 andra	
intressenter	inom	branschen.	Studien	menar	även	att	varje	organisation	måste	identifiera	
kontrollerbara	 faktorer	och	hitta	de	mätvärden	som	behöver	observeras	 för	att	kunna	
utvärdera	projektframgångar.	Ett	svårt	men	också	väldigt	 användbart	 sätt	 att	utveckla	
och	 hitta	 strategier	 på,	 tillsynes	 också	 viktigt	 för	 att	 sedan	 kunna	 implementera	 de	
teknologiska	förändringar	som	krävs	för	att	nå	framtida	genombrottsmål.	

2.4 Dagens handlingar 
Côté	et	al.	(2013)	beskriver	i	sin	studie	att	2D-ritningar	idag	är	det	vanligaste	sättet	för	
aktörer	att	presentera	byggprojekt	på.	Studien	menar	att	detta	sätt,	 i	 flertal	 fall	skapar	
problematik,	 då	 i	 synnerhet	 i	 stora	 byggprojekt.	 Hög	 detaljnivå	 och	 orimligt	 antal	
handlingar	per	projekt,	är	två	aspekter	som	framförallt	ligger	till	grund	för	detta.	Studien	
belyser	även	problematik	i	förståelsen	kring	de	2D-ritningar	som	idag	används.	För	att	en	
byggnation	 skall	 kunna	 upprättas,	 behöver	 alla	 involverade	 förstå	 ritningarna	 för	 att	
samtidigt	 skapa	 en	 visuell	 bild	 kring	 hur	 byggnationen	 skall	 upprättas	 i	 verklig	miljö.	
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Studien	menar	att	denna	förståelse	kan	för	den	enskilda	 individen	 ibland	vara	svår	att	
skapa	med	hjälp	av	2D-handlingar.		

Côté	et	 al.	 (2013)	presenterar	även	andra	aspekter	 inom	byggbranschens	 sätt	 att	 idag	
presentera	 sina	 projekt	 på	 i	 2D.	 Här	 belyser	 studien,	 som	 tidigare	 nämnt	 antalet	
handlingar	 på	 det	 enskilda	 projektet,	 där	 teknisk	 beskrivning	 och	 information	 i	
ritningarna,	ofta	refererar	till	flera	andra	ritningar.		
Côté	 et	 al.	 (2013)	 belyser	 detta	 som	 ett	 komplicerat	 informationsuthämtande	 som	
sedermera	 leder	 till	 tidsförluster	 av	 administrativ	 karaktär,	 där	 de	 involverade	 i	
produktionen	ofta	behöver	leta	igenom	flertalet	dokument	för	att	hitta	svar	på	en	enskild	
fråga	som	uppstått	under	arbetets	gång.	Studien	lägger	även	stor	vikt	vid	och	utmärker	
den	relativt	höga	risken	för	att	små	tekniska	detaljer,	under	projektering	men	i	synnerhet	
under	 produktionsfasen	 missas	 på	 grund	 av	 bristande	 tydlighet	 i	 ritningar	 eller	 en	
rådande	ofullständig	helhetsbild	hos	den	enskilda	arbetaren.	

Jongeling	 (2008)	 styrker	 resonemanget	 kring	en	 bristande	 helhetsbild	och	 tar	 upp	 de	
stora	antal	bifogade	listor	som	beskriver	innehållet	i	olika	projekt.		
Jongeling	 (2008)	 belyser	 även	 den	 rådande	 problematik	 i	 att	 allt	 detta	 underlag	 skall	
stämma	överens	och	hur	denna	överensstämmelse	ibland	ställer	till	det	för	aktiva	ute	på	
projekten.	Här	 exemplifieras	 problematiken	 genom	att	 det	 inte	 allt	 för	 sällan	 behöver	
utföras	revideringar	i	erhållna	handlingar.	Behöver	en	brunnmodell	bytas	ut,	måste	alla	
ritningar	 där	 denna	 brunn	 förekommer	 uppdateras	 och	 skickas	 ut	 på	 nytt.	 Dessutom	
behöver	omkringliggande	material	som	eventuellt	påverkas	av	denna	uppdatering,	även	
de	 uppdateras.	 Ett	 tillsynes	 komplext	 och	 tidskrävande	 moment	 som	 enligt	 studien	
dessutom	är	extremt	känsligt	för	fel.			

Jongeling	 (2008)	 stärker	 även	 resonemanget	 kring	 den	 problematik	 gällande	 erhållen	
helhetsbild	som	ibland	kan	vara	svår	att	skapa	genom	dagens	2D-ritningar.	 Inom	olika	
byggprojekt	verkar	oftast	olika	aktörer	med	olika	uppgifter.	Dessa	aktörer	måste	själva,	
allt	för	ofta	tolka	flera	ritningar	inklusive	de	beskrivningar	som	hör	till	för	att	skapa	sig	en	
helhetsbild	över	projektet.	Studien	beskriver	här	problematik	så	som	att	det	inte	alltid	går	
att	säkerställa	att	alla	involverade	aktörer	har	tolkat	ritningarna	på	samma	sätt,	vilket	kan	
leda	 till	 missförstånd	 i	 kommunikation.	 Flertalet	 handlingar	 innehåller	 också	 flera	
tekniska	 symboler	 och	 linjer	 som	 inte	 alla	 aktörer	 förstår	 och	 tiden	 det	 tar	 att	 tolka	
ritningarna	kan	leda	till	att	aktörer	inte	hinner	göra	detta	fullt	ut.	Slutligen	beskriver	även	
studien	 den	 tidigare	 nämnda	 problematik	 i	 att	 grundläggande	 information	 kring	
projekten	oftast	är	utspridd	på	flera	olika	ritningar,	vilket	gör	det	svårt	att	på	ett	säkert	
sätt	dela	denna	information	fullt	ut.								

2.5 Digitala verktyg 

2.5.1 VDC 
Definieringen	av	VDC	har	enligt	Heng	et	al.	(2009)	inte	än	blivit	besvarad.	De	hävdar	att	
VDC	är	ett	koncept	som	är	under	ständig	utveckling	och	blir	därmed	svårdefinierat.		
Heng	et	al.	(2009)	menar	dock	att	det	finns	tre	faser	som	kan	hjälpa	till	vid	definitionen	
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av	VDC.	Den	första	fasen	är	Visualisering,	som	har	syftet	att	representera	projektering	och	
repetera	byggprocesser	via	visuell	simulering	med	hjälp	av	framtagna	3D-modeller.	Den	
andra	fasen	är	Integrering	som	i	sin	tur	skall	integrera	processer	och	discipliner	som	är	
inblandade	i	projektet	och	få	dessa	att	utföras	i	produktion.	Vidare	är	den	tredje	fasen	som	
studien	 tar	 upp,	Automatiserande	 av	 uppgifter	 inom	 projektering	 och	 produktion.	 För	
närvarande	menar	studien	att	kreativa	processer	som	är	involverade	i	projektering	och	
produktion,	helt	utförs	och	styrs	utav	mänskliga	händer.	VDC	kan	samla	allt	och	erbjuda	
endast	en	plattform	för	detta,	vilket	underlättar	arbetet.	

Kunz	och	Fischer	(2012)	har	emellertid	tagit	fram	en	mer	rak	förklaring	på	begreppet	och	
definierar	VDC	som	ett	verktyg	med	tvärvetenskapliga	och	integrerade	modeller	av	skarpt	
designade	byggprojekt	för	att	stödja	explicita	och	offentliga	affärsmål.	Studien	förklarar	
också	 att	 VDC-modeller	 beskrivs	 på	 ett	 databaserat	 och	 virtuellt	 sätt,	 där	modellerna	
belyser	 de	 aspekter	 inom	 ett	 projekt	 som	 kan	 utformas	 och	 hanteras,	 det	 vill	 säga	
produkten	 och	 dess	 komponenter.	 Produkten	 som	 oftast	 inom	 byggbranschen	
symboliserar	en	byggnad	eller	en	mark-	och	anläggningsplats.			

Figur	1.1	Illustration	och	övergriplig	beskrivning	av	det	olika	beståndsdelarna	inom	VDC	
(Tunlid	2017)	

2.5.2 Hinder för VDC 
Mandujano	et	al.	(2017)	lyfter	fram	hinder	för	implementering	och	användande	av	VDC.	
Implementeringen	kan	innebära	ändringar	av	hur	en	organisation	sköter	sina	kontrakts-	
och	regelmiljöer	i	huruvida	delning	av	exempelvis	finansiella	dokument	och	annan	VDC-
data	 så	 som	modeller	 genomförs.	 Studien	 lyfter	 även	 fram	 ett	 relaterat	 problem	 och	
beskriver	att	det	ibland	också	kan	finnas	en	viss	rädsla	för	att	dela	känslig	information	
internt,	 men	 i	 synnerhet	 externt.	 Det	 skall	 även	 enligt	 studien	 ibland	 råda	 en	 viss	
osäkerhet	hos	aktörer	då	delad	information	inte	allt	för	sällan	skapar	problem	så	som	icke	
kompatibel	programvara	hos	mottagaren.	
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Mandujano	et	al.	(2017)	menar	även	att	VDC-metoder	oftast	implementeras	med	hänsyn	
till	 knapp	 erfarenhet	 och	 kunskap	 baserad	 på	 tidigare	 projekt,	 vilket	 i	 sig	 är	 positivt.	
Mandujano	 et	 al.	 (2017)	 menar	 att	 branschens	 verksamma	 saknar	 klara	
implementeringsriktlinjer	för	att	göra	detta	fullt	ut,	vilket	behövs	för	att	kunna	tillämpa	
företagsspecifika	VDC-strategier	 inom	projekten.	 Studien	belyser	även,	 likt	 flera	andra	
studier	som	behandlar	 implementering	av	digitala	verktyg,	den	 tekniska	kompetensen	
som	ett	av	de	största	hindren	och	en	stor	anledning	till	att	aktörer	idag	inte	arbetar	med	
VDC.	 Det	 är	 också	 viktigt	 att	 lägga	 resurser	 på	 att	 lära	 upp	medarbetare	 samt	 skapa	
effektiva	 kommunikationskedjor	 och	 stabil	 erfarenhetsåterföring,	 vilket	 enligt	 studien	
främjar	deltagande	och	lärande.						

2.5.3 BIM  
Enligt	 Jongeling	 (2008)	 så	 definieras	 BIM	 som	 all	 information	 kring	 en	 byggnad	 som	
genereras	och	förvaltas	under	dess	livscykel	vilket	struktureras	och	representeras	med	
hjälp	av	3D-objekt.		
Jongeling	(2008)	menar	att	en	3D-modell	i	sig	inte	kan	definieras	som	BIM	utan	att	det	är	
först	 när	 den	 kombineras	 med	 information	 om	 processen	 och	 produkten	 den	
representerar	 i	 visualiseringen	 som	 det	 blir	 en	 byggnadsinformationsmodell.	 Enligt	
Jongeling	(2008)	kan	därför	3D-modeller	som	är	uppbyggda	för	att	enbart	visualisera	ett	
objekt	 inte	 ses	 som	 BIM	 då	 modellerna	 saknar	 en	 objektorienterad	 struktur	 med	
tillhörande	information	kring	vad	objektet	representerar	i	den	fysiska	världen.	

2.5.4 Hinder för BIM 
Det	finns	flera	olika	anledningar	till	att	all	information	kring	ett	projekt	inte	delas	mellan	
olika	 aktörer	 involverade	 i	 projekt	 däribland	 praktiska,	 strategiska,	 tekniska	 och	
organisatoriska	skäl.	Jongeling	(2008)	menar	att	de	mest	uppenbara	skälen	är	de	tekniska	
då	det	lätt	kan	uppstå	brister	kring	filformat	och	kompabilitet.	Studien	framhäver	även	
att	 bristen	 på	 informationsdelning	 framförallt	 beror	 på	 en	 brist	 på	 väl	 utformade	
arbetsmetoder,	vilket	studien	tillsynes	hävdar	är	det	största	hindret	när	det	kommer	till	
implementeringen	av	BIM	i	projekt.	Initialt	krävs	det	även	större	arbetsinsats	vid	uppstart	
av	projekteringen	vid	användandet	av	BIM-verktyg.	Studien	hävdar	dock	att	förlorad	tid	
vid	uppstart,	tjänas	in	vid	senare	skeden	i	projekteringen	och	produktion	då	den	totala	
arbetsbelastningen	 är	 mindre	 jämfört	 med	 2D-CAD	 verktyg.	 	 Vidare	 är	 även	 byte	 av	
digitala	 verktyg,	 enligt	 Jongeling	 (2008),	 den	mest	 krävande	 processen	 och	 även	 den	
största	tröskeln	för	aktörer	vid	implementerandet	och	användandet	av	BIM.		

Bosch-Sijtsema	et	al.	(2017)	tar	genom	sin	studie	upp	andra	intressanta	hinder,	som	i	flera	
fall	talar	emot	användandet	av	BIM.	Brist	på	efterfrågan	kan	enligt	studien	förkomma	så	
som	i	exempelvis	mindre	projekt,	där	användandet	av	BIM	blir	överflödigt	och	enbart	en	
kostnad	som	inte	behövs.	Studien	framhäver	att	det	även	för	mindre	entreprenörer	kan	
bli	 en	 stor	 kostnadsfråga	 vid	 implementerandet	 och	 användandet	 av	 BIM.	 Dessa	
entreprenörer	har	enligt	studien	svårt	att	uppskatta	kostnader	för	projekt	som	inkluderar	
BIM	 samt	 att	 det	 inte	 finns	 en	 klar	 bild	 över	 vilka	 fördelar	 som	 kommer	 med	 vid	
användandet	 av	 verktyget	 ute	 i	 produktion.	Komplex	 programvara	 är	 även	 något	 som	
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Bosch-Sijtsema	et	al.	(2017)	lyfter	fram	som	ett	hinder	i	sin	studie.	Problem	så	som	att	
olika	konsulter,	aktörer	och	underentreprenörer	besitter	olika	kunskap	och	använder	sig	
av	olika	programvaror	 som	 inte	korrelerar	med	varandra,	 är	 enligt	studien	något	som	
även	det,	talar	emot	användandet	av	BIM.											

2.5.5 Flerdimensionella modeller 
En	3D-modell	definieras	 som	 ett	 objekt	 där	 visualisering	 sker	 i	 tre	 dimensioner,	 höjd,	
bredd	och	djup.	Målet	är	att	visualisera	objektet	till	en	så	stor	verklighetsgrad	som	möjligt	
för	att	efterlikna	ett	fysiskt	objekt.	3D-modellen	skapas	vanligtvis	med	hjälp	av	en	dator	
och	när	modellen	visas	på	en	skärm	representeras	den	som	en	tvådimensionell	version	
av	3D-modellen.	Skillnaden	här,	är	att	objektet	kan	visas	från	olika	perspektiv	via	rotation.	
I	flertal	fall	finns	det	även	möjlighet	att	röra	sig	inne	i	3D-modellen	och	åskådliggöra	olika	
föremål	från	skilda	perspektiv,	detta	brukar	definieras	som	VR-visualisering	eller	realtids-
3D	(Pettersson	2008).		
Enligt	 Jongeling	 (2008)	 är	 det	 en	 stor	 fördel	 om	 konstruktionsritningar	 finns	
visualiserade	i	3D	då	dessa	gör	projektet	mer	överskådligt,	detta	ökar	tillförlitligheten	till	
ritningen	 och	minskar	 designmisstag	 som	 annars	 inte	 skulle	 upptäckt	 förrän	 senare	 i	
processen.	

Heesom	och	Mahdjoubi	 (2003)	anser	genom	sin	 studie	att	4D-modeller	är	en	naturlig	
uppgradering	 av	 den	 traditionella	 3D-modellen	 eftersom	 den	 lägger	 till	 en	 fjärde	
dimension,	 tiden.	 4D-modellen	 ger	 därmed	 möjlighet	 att	 visa	 en	 produktionstidplan	
genom	att	addera	en	tidsmässig	dimension	i	3D-modellen,	därmed	innehåller	modellen	
höjd,	bredd,	djup	och	tid,	dvs	fyra	dimensioner.	Rischmoller	et	al.	(2001)	har	en	intressant	
teori	om	att	byggnadsarbetare	alltid	har	använt	sig	av	4D-modeller,	dock	i	variareande	
omfattning	och	inom	sina	sinnen.	Studien	hävdar	även	genom	att	kombinera	3D-modeller	
med	produktionstidplan	och	byggaktiviteter	för	att	visualisera	projektframsteg,	i	flera	fall	
ökar	kvalitén	på	produktionen	dramatiskt.		

2.6 Tredimensionell visualisering 

2.6.1 Mark- och anläggning 
Mark-	och	anläggning	är	en	stor	del	av	de	flesta	byggprojekt	och	är	därmed	en	central	del	
i	huruvida	ett	specifikt	byggprojekt	uppnår	framgång	eller	inte.	Tanoli	et	al.	(2018)	hävdar	
även	 att	 en	 digital	 visualisering	 via	 yt-modeller	 eller	 terräng-modeller	 därmed	 är	 och	
kommer	fortsättningsvis	att	vara	en	viktig	del	för	hela	byggbranschen.	Enligt	Tanoli	et	al.	
(2018)	hjälper	3D-visualisering	av	mark-	och	anläggningsprojekt,	 likt	byggprojekt	alla	
projektdeltagare	 att	 fatta	 tillförlitliga	 beslut	 både	 under	 projekterings-	 och	
produktionsfasen.	 Fördelar	 lyfts	 fram	 i	 studien	 så	 som	 ökad	 förståelse,	 bättre	
projektplanering,	kvantitetsberäkning	och	eliminering	av	 fel	 som	uppstår	på	grund	av	
bristande	förståelse	av	2D-ritningar.	

2D-ritningar	 som	 används	 inom	 mark-	 och	 anläggningsprojekt,	 visualiserar	 enbart	
ungefärliga	 positioner,	 vilket	 Ji	 et	 al.	 (2009)	 hävdar	 varit	 ett	 stort	 problem	 för	 både	
yrkesarbetare	och	maskinoperatörer	som	 i	näst	 intill	 alla	 fall	behöver	exakt	precision.	
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Därför	 har	 implementerandet	 av	 nya	 tekniker	 så	 som	GPS	 (Global	 Positioning	 System)	
varit	 till	 dessa	 yrkesgruppers	 stora	 fördel.	 Införandet	 av	 GPS	 inom	 exempelvis	
maskinstyrning	 har	 effektiviserat	 mark-	 och	 anläggningsarbetet	 radikalt,	 men	
möjligheten	till	en	ytterligare	effektivisering	av	arbetet	är	enligt	Söderström	och	Olofsson	
(2009)	mycket	 större	än	 så.	Mark-	och	anläggningsprojekt	 innefattar	olika	delmoment	
som	måste	 utföras	 innan	 projekteten	 är	 slutförda.	Delmoment	 som	 inte	 allt	 för	 sällan	
utförs	av	olika	personer,	olika	grupper	och	till	olika	syften.	Rapporten	belyser	därmed	
vikten	 av	 att	 kunna	 integrera	 informationen	 inom	 alla	 delmoment,	 föra	 vidare	 och	
digitalisera	kunskap	och	därmed	skapa	större	chanser	till	att	genomföra	projekten	både	
mer	effektivare	och	mer	lönsammare.			

Ji	et	al.	(2009)	lyfter	fram	olika	beslutsprocesser	som	en	viktig	del	i	digitaliserandet	av	
mark-	och	anläggningsprojekt.	Studien	hävdar	att	uppskattningar	och	beslut	kring	antalet	
maskiner,	 arbetare	 och	 exempelvis	 lastbilar,	 inom	 en	 organisation	 inte	 allt	 för	 sällan	
grundar	 sig	 i	 tidigare	 erfarenheter	 från	 andra	 mark-	 och	 anläggningsprojekt.	 Studien	
porträtterar	 det	 här	 som	 osäkra	 uppskattningar	 vilka	 kan	 leda	 till	 över-	 eller	
underskattningar	av	den	arbets-	eller	maskinkapacitet	som	det	aktuella	projektet	kräver.	
Genom	att	 använda	 sig	av	3D-visualisering	 i	 ett	 tidigt	 stadie	under	projektering,	 anser	
studien	 att	 chanserna	 ökar	 till	 att	 undvika	 potentiella	 flaskhalsar	 och	 lågeffektiva	
aktiviteter.	 Samtidigt	 kan	 visuella	 bilder	 över	 olika	 aktiviteter	 på	 byggarbetsplatsen	
exempelvis	stödja	beslutsprocesserna,	öka	produktionseffektivitet	och	skapa	ett	stabilt	
förhållande	mellan	tid	och	investerade	pengar	för	de	olika	projekten.	

2.6.2 Svårigheter 
Trots	stora	fördelar	med	3D-visualisering	i	mark-	och	anläggningsprojekt	går	det	inte	att	
undvika	 komplexa	 svårigheter.	 Att	 projektera	 fram	 en	 3D-modell	 över	 ett	
anläggningsprojekt	 är	 inte	 helt	 lätt,	 dels	 för	 att	 markförhållanden	 kan	 skilja	 sig	 åt	
dramatiskt	 från	 projekt	 till	 projekt	 och	 dels	 för	 att	 markförhållandena	 beroende	 på	
projektets	storlek	även	kan	skilja	sig	åt	lika	dramatisk	på	ett	och	samma	projekt.		
Tanoli	et	al.	(2018)	menar	att	denna	problematik	ställer	höga	krav	på	detaljnivån	i	den	
inkommande	data	projektörer	får	ifrån	inskannad	topografi.	Här	menar	studien	även	att	
laserskanning	 traditionellt	 används	 vid	 topografisk	 modellering,	 nätplanering	 och	
mätning	 av	 schaktdjup,	 ett	 arbetssätt	 som	 studien	 hävdar	 genererar	 hög	 kvalitet	 och	
tillförlitliga	data	av	den	tilltänkta	anläggningsplatsen.	

Enligt	 Tanoli	 et	 al.	 (2018)	 så	 kan	 kvantitetsuppskattning	 av	 jordmassor	 även	 leda	 till	
ytterligare	 svårigheter.	 Dessa	mätningarna	 skapar	 inte	 allt	 för	 sällan	 en	dispyt	mellan	
entreprenör	och	beställare.	Tanoli	 et	 al.	 (2018)	betonar	därför	vikten	av	 korrekta	och	
detaljerade	data	 från	en	geoteknisk	undersökning,	 i	 form	av	exempelvis	 laserskanning,	
som	i	tidigare	stycke	förklarats	som	en	tillförlitlig	metod	och	ett	effektivt	arbetssätt	vid	
framtagning	av	3D-modeller	av	miljön.	Antalet	TIN-ytor	(Triangulära	Irreguljära	Nätverk)	
påverkar	vilket	mark-	och	anläggningsprojekt	som	helst,	framförallt	beräkningstiden	av	
den	 schaktkvantitet	 som	 skall	 utföras.	 Därmed	 kan	 studien	 inte	 nog	 betona	 vikten	 av	
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kvaliteten	på	den	DTM,	Digitala	Terräng	Modell	som	tas	fram,	där	kvaliteten	helt	enkelt	
bestäms	av	dess	likhet	med	den	faktiska	topografiska	verkligheten.	

2.6.3 Skanning av topografi 
Det	 har	 tidigare	 gjorts	 undersökningar	 kring	 automatiserad	 objektigenkänning	 för	
byggarbetsplatser,	där	yt-modeller	i	3D	visat	goda	resultat.	Dessutom	har	visualisering	
genom	3D-modeller	blivit	en	av	det	mest	populära	undersökningsmetoderna	av	terräng	
på	 byggarbetsplatser	 de	 senaste	 åren.	 Av	 liknande	 skäl	 har	 3D-skanning	 med	 hög	
upplösning	och	noggrannhet	växt	i	popularitet	och	blivit	en	i	flertal	fall	prioriterad	teknik	
vid	3D-modellering	av	den	omgivande	byggmiljön	(Chae	et	al.	2011).		
Enligt	 Chae	 et	 al.	 (2011)	 så	 är	 3D-visualisering	 via	 skanning	 uppdelat	 i	 två	 olika	
kategorier,	 antenn-lasersystem	 och	 terräng-lasersystem.	 Antennlaser	 skannar	 av	 en	
större	area	av	topografin	med	exempelvis	en	drönare.	Terräng-lasersystemet	behöver	i	
sin	tur	utföras	med	kortare	intervall,	där	oftast	flera	inskanningar	från	olika	vinklar	och	
delar	av	miljön	behövs.	Chae	et	al.	(2011)	påstår	att	med	hänsyn	till	ekonomiska	aspekter	
så	är	det	markbundna	terräng-lasersystemet	är	det	mest	fördelaktiga	tillvägagångsättet	
vid	3D-modellering	av	mark-	och	anläggningsprojekt.	Systemet	ställer	dock	höga	krav	på	
mobiliteten	 av	 skanningsutrustningen	 och	 för	 att	 säkerhetsställa	 effektiv	 topografisk	
skanning	 bör	 utrustningen	 enligt	 studien	 monteras	 så	 högt	 som	 möjligt	 och	 hållas	
orubblig	under	hela	skanningsoperationen.		

Lee	 et	 al.	 (2017)	 framhäver	 ett	 arbetssätt	 med	 kombinerad	 användning	 av	 terräng-
lasersystem	och	flygverktyg	så	som	drönare	för	att	skapa	en	tredimensionell	geoteknisk	
analys.	Efter	att	mätning	av	byggmiljön	genomförts,	presenterar	studien	ett	förslag	där	
man	skickar	upp	drönare	för	att	ta	bilder	på	anläggningsplatsen	för	att	på	en	relativ	kort	
tid	 få	 en	 bredare	 översikt	 över	 byggmiljön.	 Efter	 detta	 steg,	 genomförs	 en	 terräng-
laserskanning	över	arbetsplatsen	 för	att	sedermera,	med	hjälp	av	datorstöd	projektera	
fram	 en	 3D-modell	 utefter	 bifogade	 bilder	 och	 skanningsmaterial,	 där	 relativa	
koordinater	kan	fastställas	till	absoluta	koordinater.	

2.6.4 Maskinstyrning 
Enligt	Tanoli	et	al.	(2017)	är	utvecklingen	av	maskinstyrning/maskinguidning	en	av	de	
viktigaste	 anledningarna	 till	 att	 implementera	 3D-modeller	 i	 mark-	 och	
anläggningsprojekt.	3D-	modellen	ger	information	om	höjder	samt	visualiserar	terrängen	
via	en	digital	skärm	monterad	i	maskinhytten.	En	ökad	förståelse	hos	maskinoperatörer	
är	 enligt	 studien	 i	 flertalet	 fall	 avgörande,	 då	misstag	 som	 sker	 inte	 allt	 för	 sällan	 är	
missberäkningar	så	som	orienteringsfel	hos	maskinoperatörerna.	Användandet	av	denna	
tekniken	kan	enligt	studien	också	leda	till	en	ökad	produktivitet	och	effektivitet,	då	en	mer	
exakt	orienteringsprecision,	i	längden	leder	till	tids-	och	kostnadsvinster.	

Tanoli	et	al.	(2018)	belyser	maskinpositionering	och	hävdar	är	en	av	de	viktigaste	delarna	
under	ett	mark-	och	anläggningsprojekt.	Studien	menar	att	detta	verktyg	bidrar	till	att	
schaktarbetet	kan	utföras	med	hög	hastighet	och	i	synnerhet	med	hög	noggrannhet	vilket	
ofta	 leder	 till	 lyckade	 projekt.	 Studien	 kan	 även	 visa	 att	 tunga	 maskiner,	 så	 som	
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larvgrävare	 eller	 hjulgrävare	 utrustade	 med	 AMG-teknologi	 (Automated	 Machine	
Guidance)	enbart	kräver	5	procent	av	en	mätteknikers	tid,	medan	andra	maskiner	kräver	
21–30	procent	av	mätteknikers	tid.		

Tanoli	et	al.	(2018)	lyfter	dock	fram	att	arbetssättet	med	maskinstyrning	tillsammans	3D-
modeller	behöver	standardiseras	och	integreras	noggrant	inom	varje	aktör.	Problematik	
så	 som	 inlärningsprocess	 hämmar	 projekten	 inledningsvis	 samt	 att	 byggarbetsplatsen	
behöver	 ha	möjlighet	 att	 kopplas	 upp	 till	 en	 GPS-satellitsignal.	 Sedermera	 är	 brist	 på	
teknisk	 kompetens	 något	 som	 studien	 även	 lyfter	 fram	 som	 en	 eventuell	 fallgrop	 för	
tekniken.	 Studien	 hävdar	 dock	 att	 fördelarna	 överglänser	 nackdelarna	 markant.	
Bränslebesparingar,	 bättre	 kvalitet	 på	 arbetet,	 minskad	 stillastående	 tid	 och	 mindre	
upptagen	tid	hos	mättekniker,	är	enligt	studien	bara	är	en	handfull	av	de	fördelarna	som	
kommer	med	implementerandet	av	tekniken.	

2.6.5 Informationshantering genom byggprocessen 
Love	och	Li	(2000)	visar	att	det	finns	en	stark	korrelation	mellan	minskad	effektivitet	på	
grund	 av	 att	 arbete	 i	 vissa	 fall	 behöver	 göras	 om	 inom	 byggproduktion	 på	 grund	 av	
felaktig	och	missvisande	 information.	Löfgren	(2007)	påstår	även	att	arbetsledare	ofta	
behöver	 springa	 fram	och	 tillbaka	mellan	kontor	och	arbetsplats	 för	att	säkerställa	 att	
arbetet	utförs	på	ett	korrekt	sätt	och	att	de	ofta	får	dokumentera	allt	arbete	mer	än	en	
gång	genom	att	både	dokumentera	arbetet	när	det	utförs	 samt	när	det	 skall	 föras	 in	 i	
protokoll.	 Löfgren	 (2007)	 menar	 att	 grunden	 till	 detta	 problem	 ligger	 i	 mängden	 av	
information	 och	 dess	 kvalitén	 som	 återges	 till	 arbetsplatsen.	 För	mycket	 information	
leder	 till	 förlängda	 beslutsprocesser	 och	 mer	 arbete	 på	 grund	 av	 misstolkningar	 av	
information.	

IKT,	 Informations-	 och	 kommunikationsteknologi	 så	 som	 till	 exempel	 BIM	 ger	 enligt	
Alsafouri	 och	 Ayer	 (2018)	 ökade	 möjligheter	 att	 samla	 in	 och	 avväga	 data	 kring	
byggprojekt	 för	 att	 skapa	 innovationer	 inom	 branschen.	 Genom	 att	 implementera	
tekniska	innovationer	ökar	möjligheten	till	en	ökad	överblick	av	specifika	arbetsuppgifter	
samt	 en	 ökad	 överblick	 kring	 förändringar	 i	 utförandet	 under	 produktionsfasen.	 IKT	
tillåter	enligt	studien,	slutligen	information	att	överföras	på	ett	smidigare	sätt	både	till-	
och	från-,	men	också	inom	byggarbetsplatser	på	olika	sätt.		

2.7 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Under	 litteraturstudien	 har	 författarna	 framförallt	 uppmärksammat	 de	 fördelar	 som	
skapas	 genom	 att	 arbeta	 fram	 en	 process	 och	 ett	 arbetssätt	 som	 innehåller	 frekvent	
användning	 av	 3D-modeller	 inom	mark-	och	 anläggningsprojekt.	 Författarna	 har	 även	
blivit	 uppmärksammade	 på	 den	 problematik	 som	 råder	med	 branschens	 sätt	 att	 idag	
presentera	mark	och	anläggningsprojekt	på	 i	2D.	Litteraturstudien	belyser	även	mark-	
och	anläggning	som	en	viktig	del	i	byggprocessen	och	även	helt	avgörande	i	huruvida	ett	
specifikt	 projekt	 uppnår	 framgång	 eller	 inte.	 Författarna	 tycker	 sig	 även	 se	 en	 mer	
komplex	 process	 och	 fler	 svårigheter	 i	 att	 ta	 fram	 3D-modeller	 för	 mark-	 och	
anläggningsprojekt	i	jämförelse	med	husbyggnation.		
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Moon	och	Seo	(2017)	hävdar	att	den	3D-modellering	som	sker	idag,	i	flertalet	fall	enbart	
appliceras	på	strukturella	objekt	och	kan	enligt	författarna	vara	en	anledning	till	att	ett	
flera	studier	hävdar	att	mark-	och	anläggning	ligger	efter	i	utveckling	när	det	kommer	till	
digitalisering.		

Vidare	belyser	litteraturen	vikten	av	att	inom	en	organisation	lyckas	skapa	en	innovativ	
atmosfär	 och	 kultur	 som	 främjar	 nytänkande.	 En	 kultur	 som	 sedan	 kan	 avspeglas	 på	
implementeringsprocesser	 och	 därmed	 leda	 till	 att	 organisationer	 lyckas	 skapa	 de	
möjligheter	som	krävs	 för	att	 implementera	 innovationer	 likt	3D-modeller	 i	mark-	och	
anläggningsprojekt.	 Gambatese	 och	 Hallowell	 (2011)	 hävdar	 att	 innovationer	 kräver	
problem,	 problem	 som	 en	 organisation	 sedan	kan	 lösa	 genom	 implementering	 av	 nya	
tillvägagångssätt.	 Tidigare	 studier	 hävdar	 också	 att	 motiverad	 personal	 och	 mätbara	
resultat,	i	allmänhet	är	två	vitala	delar	inom	begreppet	innovationsimplementering	och	i	
synnerhet	 inom	 teknisk	 innovationsimplementering.	 Dessa	 aspekter	 ligger	 enligt	
litteraturen	till	grund	för	att	ett	behov	skall	kunna	skapas	och	att	en	organisation	skall	
kunna	 driva	 en	 process,	 likt	 implementering	 av	 3D-modeller	 i	 mark-	 och	
anläggningsprojekt.		

Litteraturstudien	har	sedermera	hjälpt	författarna	att	skapa	en	teoretisk	bakgrund	och	
ökad	förståelse	till	problematiken	vid	implementerandet	av	3D-modeller	inom	mark-	och	
anläggningsprojekt.	Litteraturen	som	granskats	har	även	breddat	författarnas	kunskap	i	
vad	denna	innovation	kan	leda	till	för	typ	av	framsteg	och	effektiviseringar	inom	de	olika	
projekten.	 Författarna	 anser	 dock	 att	 information	 kring	 produktion	 och	 verktygets	
faktiska	 användande	 i	 allmänhet	 är	 bristfällig	 och	 i	 synnerhet	 inom	 mark-	 och	
anläggningsproduktion.	 Därför	 är	 en	 djupgående	 undersökning	 väsentlig	 kring	 vad	
medarbetare	ute	i	produktionen	ställer	för	krav	och	efterfrågar	i	en	3D-modell	och	varför	
användandet	av	verktyget	än	idag	inte	sker	i	den	utsträckning	som	det	finns	potential	till.	
Utifrån	tidigare	 forskning,	verkar	aktiva	ute	 i	produktionen,	deras	praktiska	kunnande	
och	 input,	 vara	 avgörande	 i	 huruvida	 branschen	 skall	 kunna	 lyckas	 implementera	
fungerande	3D-modeller	 i	mark-	och	anläggningsprojekt	eller	 inte.	En	 implementering	
som	 enligt	 litteraturen	 skulle	 kunna	 leda	 till	 genombrott	 där	 hållbara-,	 sociala-	 samt	
ekonomiskt	positiva	förändringar	står	i	centrum.		 	
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3 Metod 
I	detta	avsnitt	vill	författarna	ge	läsaren	en	inblick	i	de	tillvägagångsätt	som	studien	präglas	
av.	 Avsikten	 är	 att	 ge	 läsaren	 förståelse	 om	 vad	 tillvägagångsätten	 kan	 ha	 för	
komplikationer	 på	 studien,	 läsaren	 skall	 även	 erhålla	 kunskap	 kring	 hur	
informationsinhämtningen	har	genomförts	och	även	ta	del	av	författarnas	motivering	till	
vald	metod.			

3.1 Val av metod 
Samtal	med	handledaren	på	Veidekke	Entreprenad	AB	samt	handledaren	på	Högskolan	i	
Halmstad,	resulterade	i	att	författarna	kunde	utforma	syfte,	mål	och	forskningsfrågor	för	
studien.	Författarna	lyckades	även,	i	samråd	med	dessa	intressenter	och	granskande	av	
tidigare	studier,	arbeta	 fram	en	generaliserbar	frågeställning	som	alla	parter	ansåg	var	
värd	att	utreda.	

Vidare	valde	författarna	att	utföra	en	kvalitativ	studie	där	målet	var	att	undersöka	projekt	
inom	mark	och	anläggning.	Metodvalet	baseras	bland	annat	på	att	författarna	inte	hade	
tillräcklig	kunskap	inom	ämnet	för	att	kunna	utföra	en	kvantitativ	studie.	Enligt	Fellows	
(2009)	definieras	den	kvalitativa	metoden	som	en	undersökning	av	insikter	och	förståelse	
för	enskilda	individers	och	gruppers	uppfattning	kring	ett	ämne.	Studien	utfördes	även	
med	 hjälp	 av	 semistrukturerade	 intervjuer,	 där	 data	 insamlad	 från	 ett	 kvalitativt	
förhållningsätt	 enligt	 Fellows	 (2009)	 förklaras	 ha	 en	 relativt	 ostrukturerad	 form	men	
genom	bearbetning	och	kategorisering	tenderar	att	innehålla	detaljerad	och	innehållsrik	
information.	Information	vilken	författarna	sedermera,	likt	Fellows	(2009)	förklaring,	har	
bearbetat	och	 i	 studiens	 resultat	 använt,	 för	att	 försöka	uppnå	 studiens	syfte	och	mål.	
Vidare	valde	författarna	även	att	använda	sig	av	ett	subjektivt	icke-sannolikhetsurval,	då	
detta	ansågs	ge	störst	chans	till	att	utvinna	de	mest	relevanta	svaren	under	intervjuerna.	
Denscombe	 (2018)	 definierar	 icke-sannolikhetsurval	 som	 en	 metod	 fördelaktig	 att	
använda	när	forskaren	upplever	det	svårt	eller	olämpligt	att	förlita	sig	på	slumpmässigt	
urval.	Valet	av	urvalsmetod	grundades	även	i	att	de	individer	som	har	intervjuas	behövde	
besitta	 preciserad	 kunskap	 om	 tillvägagångssätt	 och	 arbetsmoment	 inom	 mark-	 och	
anläggningsprojekt.	

3.2 Datainsamling  
Initialt	utfördes	en	förstudie	som	gav	författarna	möjlighet	att	i	ett	tidigt	skede	utvidga	
sina	kunskaper	inom	området.	Förstudien	genomfördes	under	fyra	veckor,	där	författarna	
samlade	 in	 och	 granskade	 forskning	 inom	 området	 så	 som	 vetenskapliga	 artiklar	 och	
relevanta	studier.	Förstudien	ansågs	enligt	författarna	vara	av	stor	vikt,	då	den	ökade	och	
byggde	 på	 kunskapen	 inför	 stundande	 litteraturstudie,	 men	 även	 vid	 efterföljande	
empirisk	datainsamling.	

Litteraturstudien	 innehöll	bearbetning	av	 tidigare	 forskning	kring	ämnet.	Här	 skapade	
författarna	en	förståelse	över	vad	som	tidigare	lagts	fokus	på	inom	området,	sedermera	
erhölls	 även	 en	 uppfattning	 om	 vilka	 delar	 som	 var	 relevanta	 och	 därmed	 värda	 att	
utforska	 i	större	utsträckning.	Tidigare	 forskning	har	även	 legat	 till	grund	för	studiens	
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teoridel	som	har	för	avsikt	att	användas	för	att	belysa	kopplingar,	trådar	och	möjliga	gap	
mellan	 teori	och	 resultat	 från	 intervjustudien.	 Tidigare	 forskning	 gav	 även	 författarna	
möjligheten	att	bygga	upp	studiens	bakgrund	och	problemformulering.		

Författarna	 valde	 att	 använda	 sig	 av	 ett	 icke-sannolikhetsurval,	 någonting	 som	 enligt	
Denscombe	 (2018)	 menar	 är	 fördelaktigt	 och	 innebär	 att	 forskarna	 får	 en	 viss	
bestämmanderätt	kring	urvalet.	Metoden	används	oftast	på	grund	av	otillräcklig	storlek	
på	 urvalspopulationen	 eller	 om	 forskarna	 inte	 har	 tillräckligt	 med	 information	 kring	
undersökningspopulationen.	Då	den	utförda	intervjustudien	krävde	en	del	förförståelse	
kring	ämnet	mark	och	anläggning,	begränsades	urvalsprocessen	av	respondenter	inom	
företaget	 och	 specifikt	 till	 individer	 inom	 eller	 kring	 avdelningen	 för	 mark-	 och	
anläggningsprojekt.	 Begränsningar	 likt	 dessa	 var	 enligt	 författarna	 nödvändiga	 då	 de	
individer	som	valdes	tydligt	behövde	besitta	den	specificerade	kunskap	som	krävdes	med	
avseende	på	det	valda	ämnet.	Med	hjälp	av	handledare	på	 fallföretaget	 fick	 författarna	
sedermera	 en	 urvalslista	 om	 22	 olika	 individer	 med	 olika	 befattningar	 och	
ansvarsområden	 inom	 företaget.	 Utefter	 denna	 urvalsram	 kontaktade	 författarna	 de	
individer	som	var	av	intresse	för	studien	och	försökte	få	till	en	blandning	av	erfarenhet,	
ålder	och	befattning	bland	de	på	listan.	Författarna	bokade	under	en	tre	veckorsperiod	in	
ett	 så	 stort	 omfång	 interjuver	 som	möjligt	 vilket	 resulterade	 i	 13	 stycken,	 fördelat	 på	
platschefer,	arbetsledare,	mättekniker	och	yrkesarbetare.		

All	data	till	studiens	resultatdel	samlades	in	via	semistrukturerade	intervjuer,	där	mer	om	
själva	 utförandet	 beskrivs	 närmre	 under	 avsnitt	 4.2.1	 Intervjuernas	 tillvägagångsätt.	
Enligt	 Fellows	 (2009)	 så	 kan	 den	 semistrukturerade	 intervjun	 definieras	 som	
tvåvägskommunikation	där	intervjuaren	ställer	frågor	till	respondenten	och	ses	som	en	
blandning	mellan	de	strukturerade	och	ostrukturerade	intervjumetoderna.	Till	skillnad	
från	strukturerad	intervjumetod,	får	intervjuaren	i	en	semistrukturerad	intervju	en	ökad	
möjlighet	till	att	ställa	följdfrågor	till	respondenten	för	att	utveckla	eller	precisera	deras	
svar	 samt	möjligheten	 att	 följa	 upp	 nya	 intressanta	 aspekter	 som	 uppkommer	 under	
intervjuns	 gång.	 Som	 intervjumetod	 gav	 de	 semistrukturerade	 intervjuerna	 därmed	
författarna	möjligheten	 att	 ställa	 följdfrågor	 och	metoden	 valdes	 eftersom	 att	 det	 vid	
behov	under	intervjuerna	kunde	krävas	att	respondenterna	utvecklade	eller	preciserade	
sina	 svar,	detta	 för	att	 författarna	 skulle	kunna	 tolka	 innebörden	 i	budskapet	utan	att	
förvrida	det	genom	egna	 tolkningar.	 Intervjuerna	gav	 även	 författarna	möjligheten	att	
sätta	 sig	 in	 i	 hur	 arbetet	 genomförs	 idag	 med	 ökad	 insyn	 kring	 vilka	 krav	 och	
förutsättningar	som	skulle	ställas	på	en	3D-modell	ute	i	produktionen.	Intervjuerna	gav	
även	författarna	möjligheten	att	samla	ihop	tillräckligt	med	data	kring	implementering	av	
modellen	för	att	kunna	jämföra	resultatet	av	studien	med	tidigare	forskning	inom	ämnet.		

3.3 Bedömning av studien 
Enligt	 Denscombe	 (2018)	 kopplas	 kvalitativ	 forskning	 oftast	 ihop	 med	 en	
vetenskapsteoretisk	förankring	i	interpretivism.	Utifrån	ett	interpretivistiskt	perspektiv	
finner	 således	 författarna	 ett	 värde	 i	 att	 inom	 den	 här	 studien	 utveckla	 kunskap	 och	
förståelse	 för	 människors	 erfarenheter.	 Författarna	 finner	 det	 viktigt	 att	 i	
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forskningsprocessen	reflektera	över	sin	egen	eventuella	inverkan	på	studien.	Författarna	
ser	sig	själva	som	en	del	av	studien,	exempelvis	genom	val	av	ämne	och	utformandet	av	
intervjumall.	 Denna	 typ	 av	 förståelse	 har	 inneburit	 att	 författarna	 ständigt	 tvingats	
reflekterat	över	 sin	eventuella	 inverkan	på	både	 respondenter	och	 i	 analysprocessen	 i	
syfte	 att	motverka	 subjektivitet.	 Vidare	 anses	det	 också	 vara	 av	 stor	 vikt	 att	 på	 ett	 så	
transparant	sätt	som	möjligt	redogöra	för	de	steg	som	inkluderas	vid	insamling	och	analys	
av	studiens	empiriska	data.	Huruvida	författarna	med	sina	egna	ståndpunkter	i	studiens	
ämne	påverkat	 resultatet,	 finner	 läsaren	ett	 resonemang	kring	 i	nedan	 rubrik	 studiens	
reliabilitet.	 Studien	 bygger	 på	 kvalitativa	 intervjuer	 vilka	 utfördes	 i	 en	 specifik	 social	
kontext.	 Det	 faktum	 att	 författarna	 genomförde	 studiens	 intervjuer	 ute	 på	
respondenternas	 arbetsplatser	 kan	 exempelvis	 både	 ha	 haft	 en	 positiv,	 men	 även	 en	
negativ	 inverkan	på	 resultatet	 av	den	 insamlade	empirin.	Resonemanget	grundas	 i	 att	
intervjuerna	genomfördes	i	en	för	respondenterna	trygg	miljö,	vilket	förstås	kan	främja	
genomförandet	 av	 intervjun,	 å	 andra	 sidan	 kan	 intervjumiljön	 även	 utgjort	 en	
begränsande	faktor,	på	grund	av	lojalitet	mot	företaget.	Lojaliteten	menar	författarna	kan	
ha	hindrat	respondenterna	från	att	svara	helt	fritt	på	de	frågor	som	ställdes.		

3.3.1 Validitet  
Då	författarna	valde	att	utföra	en	kvalitativ	studie	med	intervjuer	påverkas	möjligheten	
att	 återskapa	 studiens	 resultat	 då	 intervjuer	 inte	 går	 att	 återskapa	 identiskt	 vid	 en	
uppföljning.	Kvalitativ	information	kan	enligt	Fellows	(2009)	ofta	ifrågasättas	eftersom	
att	den	kräver	kategorisering	och	mer	eller	mindre	behöver	manipuleras	 för	att	skapa	
struktur	kring	insamlad	information.	Denscombe	(2018)	hävdar	också	att	det	är	nästintill	
omöjligt	att	återskapa	resultat	från	kvalitativa	studier.	Denscombe	(2018)	definierar	även	
validitet	genom	författarnas	 förmåga	att	mäta	eller	undersöka	den	 information	som	är	
mest	relevant	för	studiens	ändamål	där	validiteten	kring	insamlade	data	går	att	bygga	upp	
genom	att	forskarna	försäkrar	sig	om	att	insamlad	data	är	tolkad	på	rätt	sätt.		
Denscombe	 (2018)	 belyser	 även	 att	 validitetsförsäkran	 kan	 göras	 genom	 att	 efter	
bearbetning	av	data,	kontakta	respondenter	för	att	säkerställa	att	de	givna	svaren	tolkats	
korrekt,	 vilket	 sedermera	 leder	 till	 att	 intervjumaterialet	 uppfyller	 den	 validitet	 som	
eftersträvas.	Vidare	påverkade	ovan	aspekter	studiens	validitet	och	krävde	att	författarna	
var	så	objektiva	som	möjligt	vid	bearbetning	och	kategorisering	av	data.	Det	har	varit	av	
stor	 vikt	 att	 författarna,	 under	 studiens	 gång,	 känt	 till	 att	 studiens	 helhet	 påverkades	
genom	tillvägagångssätt	under	utförda	intervjuer.	

Litteraturstudiens validitet 
Studiens	 teoretiska	 referensram	 figurerade	som	en	grund	 till	den	empiriska	 insamling	
författarna	 presenterar	 i	 resultatet.	 Under	 litteraturstudien	 har	 författarna,	 för	 att	
säkerställa	validiteten	hos	det	använda	materialet,	använt	websidan	Ulrichsweb.com	för	
att	säkerställa	att	de	vetenskapliga	artiklarna	har	kvalitetsgranskats	 innan	publicering.	
Ulrichsweb.com	 är	 en	 databas	 med	 detaljerad	 information	 om	 publicerade	 journaler,	
vetenskapliga	artiklar	och	studier.		
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För	att	ge	läsaren	en	sådan	klar	och	säker	bild	som	möjligt	kring	ämnet,	har	författarna	i	
den	teoretiska	referensramen	använt	sig	av	information	ifrån	Veidekke	Entreprenad	AB	
och	 i	 synnerhet	 information	 hämtad	 ifrån	 vetenskapligt	 material	 i	 form	 av	 tidigare	
forskning	 kring	 innovation,	 branschproblem,	 digitala	 processer,	 VDC,	 BIM	 och	 3D-
visualisering.	 Författarna	 har	 under	 litteraturstudien	 varit	medvetna	 om	 att	 inhämtat	
material	varit	skrivet	i	en	annan	kontext.	Denna	kontextskillnad,	mellan	den	här	studien	
och	 tidigare	 forskning,	 har	 författarna	 tagit	 under	 konsideration.	 En	 del	 av	 det	
forskningsmaterial	 som	 använts	 har	 exempelvis	 varit	 utformat	 under	 en	 annan	
tidsperiod,	exempelvis	 forskning	 från	år	2003.	Studien	 från	2003	behandlar	 innovativt	
tänkande	 i	 byggbranschen	 och	 belyser	 den	 tillsynes	 ofullständiga	 bild	 som	 ges	 när	
branschen	porträtteras	 som	konservativ.	Denna	 tid	mellan	utförd	 studie	och	 inhämtat	
material	 är	 någonting	 som	 författarna	 menar	 till	 viss	 del	 påverkar	 en	 del	 av	 den	
information	som	den	teoretiska	referensramen	bidrar	med	till	läsaren,	samtidigt	finner	
författarna	att	forskningen	lyfter	fram,	för	denna	studie,	viktiga	aspekter.	Vidare	upplevde	
författarna	det	till	viss	del	problematiskt	att	finna	referenser	som	direkt	behandlar	mark-	
och	 anläggningsskeden	 av	 byggprocessen.	 Däremot	 menar	 författarna	 att	 de	
presenterade	referenserna	under	den	teoretiska	referensramen	är	så	nära	anknutna	som	
möjligt	till	markjobb,	vilket	inte	ger	författarna	incitament	till	att	i	nämnvärd	utsträckning	
ifrågasätta	studiens	validitet	 inom	denna	aspekt.	Slutligen	har	majoriteten	av	granskat	
material	översatts	 från	engelska,	vilket	 inte	är	författarnas	modersmål.	Översättningen	
från	engelska	 till	 svenska	kan	därmed	under	studiens	gång	 resulterat	 i	misstolkningar	
alternativt	 att	data	har	 tagits	ur	 sin	kontext,	 vilket	 författarna	varit	medvetna	om	och	
kontinuerligt	arbetat	med	för	att	minimera.	

Empiriinsamlingens validitet 
Författarna	 vill	 först	 och	 främst	 belysa	 en	 styrka	 som	 återfinns	 i	 den	 empiriska	
insamlingen	av	data.	Tillvägagångsättet	vid	inbokning	av	utförda	intervjuer	är	något	som	
författarna	upplever	talar	för	insamlingens	validitet,	något	som	läsaren	även	kan	få	mer	
information	 om	 under	 avsnitt	 4.2.1	 intervjuernas	 tillvägagångsätt.	 Inför	 intervjun	
förbereddes	respondenten	enbart	med	intervjuns	tema,	vilket	var	”sätt	att	effektivisera	
produktionen	 på	 mark	 och	 anläggningsprojekt”.	 Ett	 tillvägagångsätt	 som	 författarna	
upplevde	resulterade	i	att	respondenterna,	innan	utförd	intervju,	inte	kunde	förbereda	
sig	 eller	 bilda	 sig	 vridna	 uppfattningar	 om	 bland	 annat	 verktyget	 3D-modeller.	 Detta	
ansågs	vara	av	största	vikt	då	eventuella	förberedelser	hos	respondenterna	kunnat	leda	
till	att	svaren	som	gavs	inte	var	respondenternas	egna	åsikter	och	tankar,	utan	tagna	ifrån	
exempelvis	diskussioner	med	bland	annat	andra	kollegor.	

Författarnas	handledare	på	 fallföretaget	har	även	under	hela	studien	 figurerat	som	ett	
bollplank	 genom	 processen	 och	 i	 synnerhet	 givit	 författarna	 synpunkter	 på	 utformad	
intervjumall	och	valet	av	respondenter.	Ett	aktivt	deltagande	som	skulle	kunna	påverka	
studiens	resultat,	men	författarna	ser	detta	snarare	som	ett	upplyftande	av	studien,	vilket	
även	 höjer	 dess	 relevans.	Den	 erfarenhet	 handledaren	 besitter	 inom	byggbranschen,	 i	
jämförelse	med	författarnas,	tillät	handledaren	att	navigera	författarna	i	rätt	riktning	för	
att	erhålla	den	mest	intressanta	och	aktuella	informationen	ifrån	utförda	intervjuer.		
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3.3.2 Reliabilitet 
För	att	en	studie	skall	vara	tillförlitlig	menar	Denscombe	(2018)	att	det	inte	enbart	räcker	
att	insamlad	data	är	trovärdig,	utan	att	studiens	resultat	måste	kunna	återskapas	för	att	
anses	som	reliabel.	Denscombe	(2018)	menar	genom	detta	att	man	inte	med	säkerhet	kan	
påstå	att	respondenters	svar	ej	skulle	förändras	med	tiden	eller	utefter	frågornas	upplägg.	
Det	är	därför	av	vikt	att	redogöra	hur	intervjuerna	genomförts	och	hur	författarna	kommit	
fram	till	sitt	resultat	för	att	andra	forskare	kritiskt	ska	kunna	granska	tillvägagångssättet	
och	 därmed	 kunna	 lita	 på	 eller	 dementera	 resultatet.	 Då	 författarna	 upprättade	 stora	
avgränsningar	 kring	 studien	 så	 som	 begränsning	 mot	 ett	 företag,	 urval	 om	 ett	 fåtal	
respondenter	och	arbetsplatser,	påverkas	studiens	generaliserbarhet.	Studiens	relevans	
och	applicerbarhet	gentemot	andra	företag	är	därför	någonting	som	i	viss	utsträckning	
kan	ifrågasättas,	vilket	författarna	tar	upp	under	rubriken	3.3.3	Generaliserbarhet.					

Författarna	 har	 tidigare	 och	 skilda	 erfarenheter	 ifrån	 byggbranschen,	 där	 den	 största	
kunskapen	 tillhandahållits	 ifrån	 den	 treåriga	 utbildning	 författarna	 läser.	 Studien	 är	
således	utförd	av	två	blivande	byggingenjörer	där	den	ena,	bortsett	från	utbildningen,	har	
tidigare	 erfarenheter	 av	 byggarbetsplatser	 via	 fasadarbete	 som	underentreprenör	och	
den	andra	tidigare	varit	anställd	av	fallföretaget	och	verkat	som	arbetsledare	på	ett	mark-	
och	 anläggningsprojekt	 inom	 husbyggnation.	 I	 detta	 resonemang	 vill	 författarna	 lyfta	
fram	 att	 personliga	 åsikter	 och	 tidigare	 erfarenheter,	 tillsynes	 kan	 vara	 svårt	 att	 helt	
eliminera,	 då	 framförallt	 vid	 en	 analys	 och	 diskussion	 av	 den	 insamlade	 empirin.	
Infogandet	 av	 egna	 åsikter	 skulle	 därmed	 kunna	 ha	 påverkat	 studiens	 analys	 och	
diskussion,	således	även	slutsatser	i	huruvida	3D-modeller	eftersöks	ute	i	produktionen.	
Denna	problematik	har	författarna	varit	väl	medvetna	om	under	studien	och	försökt	att	
minimera	genom	att	dels	ha	en	gemensam	strävan	efter	att	inte	vinkla	intervjusvaren,	dels	
också	genom	att	låta	utomstående	läsa	igenom	skrivet	material	för	att	få	en	annan	individs	
syn	på	det.		

Gällande	empiriinsamlingens	reliabilitet	valdes	respondenterna	noga	ut	av	författarna	för	
att	som	tidigare	nämnt,	i	studien	presentera	åsikter	från	en	blandning	av	kön,	ålder	och	
befattning.	Intervjusvaren	både	antecknades	och	spelades	in	för	att	senare	transkriberas.	
Därefter	 skickades	 transkriberingarna	 tillbaka	 till	 respektive	 respondent	 för	 ett	
godkännande	av	att	författarnas	erhållna	svar	ifrån	resultatet	av	intervjun	speglade	det	
som	 respondenten	 själv	 upplevde	 sig	 utryckt.	 Tillvägagångsättet	 innehållande	 denna	
återkoppling	är	något	som	författarna	anser	har	 främjat	denna	studies	reliabilitet.	Här	
menar	 författarna	att	de	 lyckades	skapa	en	sådan	faktisk	trovärdighet	kring	 insamlade	
data	som	möjligt.	En	svaghet	som	författarna	däremot	upplever	sig	 finna	 i	studien,	var	
antalet	 mättekniker	 och	 yrkesarbetare	 som	 i	 jämförelse	 med	 antalet	 platschefer	 och	
arbetsledare,	i	viss	utsträckning	är	underrepresenterat.	Här	syftar	författarna	framförallt	
på	 antalet	 intervjuade	 yrkesarbetare	 som	 en	 specifik	 svaghet,	 då	 denna	 yrkesgrupp	
tydligt	 utgör	 en	 av	 de	 viktigaste	 delarna	 ute	 i	 produktionen	 på	 mark-	 och	
anläggningsprojekt.		
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3.3.3 Generaliserbarhet 
Då	 kvalitativa	 studier	 avser	 att	 söka	 en	 djupgående	 förståelse	 för	 fenomen	 kan	
möjligheten	 till	 generaliserbarhet	 förstås	 som	 begränsad.	 Generaliserbarhet	 innebär	
studiens	 möjligheter	 att	 överföra	 den	 undersökta	 verkligheten	 till	 ett	 större	 ett	
perspektiv.	Författarna	anser	möjligheten	till	generaliserbarhet	som	en	stor	utmaning	då	
information	 i	studien	behöver	beskrivas	 i	sådan	form	att	det	 för	läsaren	blir	enkelt	att	
avgöra	om	studiens	resultat	är	applicerbart	inom	en	annan	kontext	än	vad	den	är	skriven	
i	(Denscombe	2018).	

Författarna	 ser	 både	 möjligheter	 och	 begränsningar	 i	 huruvida	 studiens	 resultat	 är	
applicerbart	i	andra	aktörers	organisationer	eller	i	andra	byggskeden	än	just	mark	och	
anläggning.	 Författarna	 kan	 inte	 fastställa	 en	 garanti	 att	 studiens	 slutsatser	 går	 att	
applicera	i	andra	fall	då	studien	utförts	i	en	specifik	kontext.	Samtidigt	anser	författarna	
att	det	finns	möjligheter	att	det	undersökta	fallet	speglar	en	kontext	som	inte	skiljer	sig	
nämnvärt	mellan	 byggbranschens	 aktörer.	 Som	 en	 del	 i	 det	 senare	 resonemanget	 kan	
även	här	lyftas	fram	att	de	valda	yrkeskategorierna	som	i	denna	studie	intervjuats,	inom	
åtminstone	aktörer	som	bedriver	verksamheten	projektbaserat,	verkar	på	snarlika	sätt	
över	hela	branschen.	En	annan	del	att	framföra	i	resonemanget	kring	studiens	möjligheter	
till	generaliserbarhet	är	Veidekkes	frekventa	arbete	med	VDC.	Här	vill	författarna	mena	
att	det	 finns	möjligheter	att	den	del	 av	 intervjuade	 respondenter	 som	 tillsynes	var	väl	
insatta	i	ämnet	fått	sin	kunskap	ifrån	fallföretagets	frekventa	arbete	med	just	digitala	sätt	
att	 försöka	utveckla	organisationen.	 I	detta	resonemang	kan	det	bidra	till	en	 försvårad	
möjlighet	att	applicera	studiens	resultat	inom	andra	aktörer	vilka	inte	nått	en	liknande	
grad	av	digitalisering	som	fallföretaget.	Intervjusvaren	skulle	därmed	i	en	mindre	digitalt	
utvecklad	organisation	kunna	skilja	sig	åt.	Avslutningsvis	vill	författarna	poängtera	att	en	
utformning	av	en	generellt	 giltig	 teori	 inte	var	 syftet	med	denna	studie,	då	 författarna	
sökte	en	kvalitativ	förståelse	kring	den	problematik	som	fallföretaget	stod	inför	gällande	
implementering	av	3D-modeller	i	mark-	och	anläggningsprojekt.				
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4 Resultat 
I	detta	avsnitt	beskrivs	Veidekke	Entreprenad	AB	och	deras	arbete	kring	implementering	av	
3D-modeller	i	mark-	och	anläggningsprojekt	samt	en	kort	beskrivning	kring	respondenterna	
som	 intervjuats.	 Avslutningsvis	 redovisas	 resultatet	 från	 intervjuer,	 observationer	 och	
platsbesök.	

4.1 Fallföretaget – Veidekke Entreprenad AB 
Veidekke	Entreprenad	AB	är	Skandinaviens	 fjärde	största	aktör	 inom	bygg,	anläggning	
och	bostadsutveckling.	Företaget	kännetecknas	av	en	stark	 företagskultur	och	en	stark	
tro	 på	 att	 engagemang	 och	 involvering	 är	 grunden	 till	 framgång.	 Företaget	 arbetar	
ständigt	 med	 en	 ingjuten	 och	 involverande	 process	 av	 egna	 medarbetare,	
underentreprenörer,	 leverantörer,	 arkitekter,	 kringboende	 och	 slutkund.	 Involvering	
som	i	sin	tur	leder	till	framgångsrika,	säkra	och	framförallt,	roliga	byggprojekt.	Figur	1.2	
symboliserar	hur	Veidekke	Entreprenad	AB	bedriver	sin	verksamhet	och	hur	resultatet	
blir	av	ett	involverande	arbetssätt.	

Figur	1.2	Varför	Veidekke	Entreprenad	AB	arbetar	med	involvering	(Veidekke,	2017). 

Veidekke	Entreprenad	AB	är	i	grunden	ett	norskt	bolag	som	grundades	1936,	men	håller	
i	 nuläget	 på	 att	 etablera	 sig	 rejält	 i	 hela	 Skandinavien	 och	 framförallt	 i	 Sverige,	 där	
Stockholm-	och	Göteborgsregionen	är	störst.	Från	början	var	det	enbart	vägbeläggning	
som	stod	på	agendan,	men	 idag	har	affärsområdena	utvidgats	 till	bygg,	anläggning	och	
bostadsproduktion.		

Veidekkehuset	 är	 något	 som	 symboliserar	 företaget	 väl,	 se	 figur	 1.3.	 Huset	 beskriver	
företagets	värderingar	som	är	stadigt	ingjutna	i	grunden	och	visioner	om	värdeskapande,	
där	högst	upp	på	agendan	alltid	är	att	producera	och	utveckla	bebyggelse	 som	skapar	
glädje	och	nytta	för	dem	som	brukar	det.	Taket	med	företagets	vision	om	samspel	stöttas	
upp	av	 fyra	grundpelare	som	symboliserar	 företagets	 fyra	grundvärderingar	som	skall	
genomsyra	beteende	i	alla	situationer.		
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Figur	1.3	Veidekkehuset	som	symboliserar	företagets	värderingar	och	vision	(Veidekke	
2017). 

Veidekke - Framtiden & VDC 
För	att	nå	upp	till	samhällets	behov	av	nya	bostäder,	fastigheter	och	infrastruktur	måste	
byggbranschen,	enligt	Veidekke	Entreprenad	AB	tänka	större.	Branschen	måste	ta	klivet	
och	dra	nytta	av	digitaliseringen	och	det	möjligheter	som	kommer	med	den.	Företaget	vill	
på	ett	 involverande	sätt,	 förena	effektiv	produktion	med	kundanpassade	 lösningar	och	
med	detta	driva	ett	arbetssätt	som	anammar	framtidens	byggbransch.	

Vidare	har	företaget	som	mål	att	vara	en	ledande	aktör	inom	VDC	i	branschen.	Företaget	
definierar	 arbetssättet	 som	 en	 process	 där	 integrerande	 och	 virtuella	 modeller	
genomsyrar	 och	 kommunicerar	 mellan	 olika	 discipliner	 inom	 projektering	 och	
produktion.	 Målet	 är	 att	 fokusera	 på	 hela	 arbetsprocessen	 samt	 inkludera	 företagets	
arbetsmetoder	 för	 att	 korta	 ner	 och	 effektivisera	 beslutsvägar.	 VDC	 för	 Veidekke	
Entreprenad	AB	är	mer	än	bara	BIM,	där	användandet	av	tekniken,	enligt	företaget	skall	
ske	på	ett	smart	sätt.	Involvering	och	stöttning	av	de	olika	projekten	för	att	till	slut	skapa	
värde	för	slutkund	är	företagets	vision	och	målsättning	i	med	nyttjandet	av	VDC.	

4.2 Intervjuresultat 
Intervjuresultatet	 presenteras	 först	 genom	 en	 beskrivning	 av	 utförda	 intervjuers	
tillvägagångsätt.	 Vidare	 följer	 en	 presentation	 av	 de	 respondenter	 som	 deltagit	 vid	
intervjuerna.	Till	sist	kategoriseras	respondenternas	svar	utifrån	fem	områden;	dagens	
handlingar,	 synen	 på	 3D-modeller,	 förutsättningar	 och	 krav,	 problem	 i	 mark-och	
anläggningsprojekt	 samt	 innovationer	 i	 byggsektorn.	 Genom	 denna	 kategorisering,	
upplever	författarna	att	de	kan	identifiera	studiens	uppsatta	delmål	och	samtidigt	skapa	
sig	 en	 heltäckande	 bild	 som	 senare	 möjliggör	 djupare	 resonemang	 under	 analys	 och	
diskussion.	Kategorierna	”dagens	handlingar”	och	”synen	på	3D-modeller”	knyter	han	till	
fråga	ett.	Kategorin	”problem	i	mark-	och	anläggningsprojekt”	knyter	an	till	fråga	tre	och	
slutligen	 berör	 ”förutsättningar	 och	 krav”	 fråga	 två.	 Kategorin	 ”innovationer	 i	
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byggsektorn”	knyter	an	till	samtliga	frågor	i	studien	då	implementering	av	3D-modeller	i	
mark-	 och	 anläggningsprojekt	 kräver	 förståelse	 kring	 hur	 innovation	 inom	
byggbranschen	skapas.		

4.2.1 Intervjuernas tillvägagångsätt 
De	 semistrukturerade	 intervjuerna	 som	 författarna	 utfört	 innehöll	 sexton	 stycken	
intervjufrågor	 relaterat	 till	 studiens	 uppsatta	 mål.	 Vid	 bokning	 av	 intervjutillfälle	
nämndes	 inte	orden	3D-modell	 eller	 visualisering.	 Utan	 respondenterna	 kunde	 enbart	
ana,	innan	intervjutillfälle	att	författarna	i	sin	studie	undersöker	sätt	som	kan	effektivisera	
produktionen	i	mark-	och	anläggningsprojekt.	De	sex	första	intervjufrågorna	behandlade;	
hur	mark	och	anläggningsprojekt	bedrivs	idag	med	rådande	handlingar	samt	problematik	
kring	 respondenterna	 dagliga	 arbeten.	 Nästkommande	 tio	 frågor	 behandlade;	 3D-
modeller	 och	 dess	 inverkan	 samt	 innovationer	 i	 byggsektorn.	 Avslutningsvis	 gav	
författarna	 respondenterna	 möjlighet	 att	 lyfta	 fram	 egna	 tankar	 dem	 ansåg	 berörde	
ämnet.	Målet	var	att	hålla	en	timmes	lång	intervju,	vilket	författarna	lyckades	med	under	
majoriteten	av	tillfällena.		

För	att	sätta	prägel	på	intervjuerna	och	tydliggöra	studiens	ändamål	erhölls	en	3D-modell	
porträtterad	 som	 systemhandling	 ifrån	 fallföretaget.	 Författarna	 skapade	 sedermera	
olika	scener	i	modellen	för	att	visa	respondenterna	olika	delar	och	funktioner.	Modellen	
visades	upp	efter	intervjufråga	sex	och	figurerade	som	en	introduktion	till	resterande	tio	
frågor	mer	relaterade	till	3D-modeller	och	visualisering.	Nedan	följer	 fem	figurer	 ifrån	
uppvisad	3D-modell,	figur	1.4–1.8.	

1.4	Översiktlig	vy	av	3D-modellen.	 1.5	Nedsläckning	av	byggrelaterade	lager.	

1.6	Nedsläckning	av	väg	för	att	visa	yttre	VA.	 1.7	 In	 zoomning	 för	 en	detaljerad	bild	 av	

yttre	VA.	
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1.8	Översiktlig	vy	under	mark.	

4.2.2 Presentation av respondenter  
Författarna	har	under	 studien	 intervjuat	 sammanlagt	 tretton	 stycken	 respondenter	på	
fallföretaget,	 varav	 tre	 platschefer,	 sex	 arbetsledare,	 två	 mättekniker	 samt	 två	
yrkesarbetare.	Insamlingen	av	empirin	innefattar	en	spridning	mellan	respondenternas	
ålder	och	erfarenhet	i	branschen.	Åldersspannet	har	legat	mellan	tjugofyra	till	sextio	år	
och	i	sina	respektive	yrkesroller	verkat	i	branschen	mellan	ett	och	ett	halvt	till	trettiotvå	
år.	Gällande	tjänstemännens	erfarenhet	innan	rådande	yrkesroll,	varierade	det	mellan	att	
tidigare	 ha	 varit	 yrkesarbetare,	 både	 inom	 bygg	 och	 anläggning,	 till	 att	 ha	 läst	 en	
branschspecifik	 KY-utbildning,	 högskoleingenjörsutbildning	 eller	
civilingenjörsutbildning.	 Intervjuade	 yrkesarbetare	 hade	 inom	 branschen	 arton	 års	
erfarenhet	respektive	två	och	ett	halvt	års	erfarenhet.	En	tillsynes	bred	spridning	av	både	
tidigare	 erfarenheter,	 branscherfarenhet	 samt	 ålder,	 vilket	 har	 gett	 författarna	 olika	
infallsvinklar	till	studiens	ändamål.	

Intervjuobjekt Platschef Arbetsledare Mättekniker Yrkesarbetare 

Respondent	ett X       

Respondent	två X       

Respondent	tre X       

Respondent	fyra   X     

Respondent	fem   X     

Respondent	sex   X     

Respondent	sju   X     

Respondent	åtta   X     

Respondent	nio   X     

Respondent	tio     X   

Respondent	elva     X   

Respondent	tolv       X 

Respondent	tretton       X 
Figur	1.9	Information	kring	intervjuade	respondenter	och	befattning.	

Gällande	 respondenternas	 tidigare	 erfarenheter	 av	 3D-modeller,	 var	 det	 för	 en	 del	 ett	
ämne	som	dem	var	väl	insatta	i,	samtidigt	som	en	del	under	sina	år	i	branschen,	inte	varit	
i	kontakt	med	liknande	verktyg	alls	eller	åtminstone	i	samma	utsträckning	som	andra.	Det	
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visade	 sig	 snabbt	att	mätteknikerna	 ibland,	 använde	och	 framförallt	modellerade	 fram	
egna	3D-modeller	mestadels	för	eget	bruk	och	i	syfte	att	öka	sin	förståelse	över	projektet.	
För	 resterande	 respondenter	 lös	 användandet	 av	 3D-modeller	med	 sin	 frånvaro,	men	
samtliga	visade	upp	en	positiv	inställning	till	verktyget.	En	del	visade	till	och	med	under	
intervjuerna,	 upp	 en	 till	 viss	 del	 stor	 frustration	 över	 att	 verktyget,	 i	 ett	 digitaliserat	
samhälle	inte	används	i	den	utsträckning	som	det	tillsynes	önskas	ute	i	produktionen	för	
mark-	och	anläggningsprojekt.	Nedan	finner	läsaren	ett	citat	som	uttryckligen	beskriver	
detta:	

”Det	finns	till	exempel	personer	som	inte	ens	kan	hantera	Excel,	hur	skall	vi	då	
kunna	använda	3D-modeller?	”	–	Respondent	sju. 

4.2.3 Dagens handlingar 
Det	råder	en	gemensam	uppfattning	ifrån	alla	intervjuade	respondenter	att	de	handlingar	
som	 idag	 används	 kan	 förbättras	 på	 olika	 sätt.	 En	 röd	 tråd	 som	 genomsyrade	 alla	
intervjuer,	 var	 att	 det	 framförallt	 vid	 projektstart	 upplevs	 vara	 svårt	 att	 med	 dagens	
handlingar,	 lyckas	 skapa	 sig	 en	 uppfattning	 om	 hur	 byggnationen	 eller	
anläggningsplatsen	 skall	 se	 ut	 när	 den	 är	 färdigställd.	 En	 helhetsbild	 som	 enligt	
respondenterna	kan	vara	avgörande	i	huruvida	ett	projekt	kan	utföras	på	ett	effektivt	men	
också	 säkert	 sätt.	 Helhetsbilden	 kommer	 enligt	 flera	 respondenter	 först	 när	 projektet	
fortlöpt	ett	tag	och	börjat	växa	fram.	Något	som	även	lyfts	fram	är	de	frekventa	ändringar	
som	sker	i	dagens	handlingar	på	grund	av	bristfällig	teknisk	information,	men	även	att	
handlingar	inte	är	fullständig	genomarbetade	innan	de	placeras	i	händerna	på	dem	som	
är	aktiva	ute	 i	produktionen.	Flertalet	 respondenter	menar	att	dem	på	grund	av	detta	
tvingas	 till	 att	 utföra	 moment	 genom	 så	 kallade	 ”lösningar	 på	 plats”,	 ett	 sedvanligt	
problem	 inom	 byggbranschen	 som	 oftast	 förkortas	 till	 LPP.	 Här	 hänvisas	 läsaren	 till	
avsnitt	Förkortningar/Terminologi	för	en	närmre	introduktion	till	detta	uttryck.		

De	 platschefer	 som	 intervjuats,	 belyser	 alla,	 att	 problemet	 kring	 bristfälligt	
genomarbetade	handlingar	grundar	sig	bland	annat	i	bristfällig	kommunikation	mellan	
instanser	 under	 projekteringen.	 Kommunikationen	 mellan	 exempelvis	 arkitekter	 och	
konstruktörer	lyfts	fram	som	en	hake,	där	även	problematik	i	den	kunskap	som	återfinns	
hos	projektörer	spelar	stor	roll,	då	specifikt	gällande	hur	produktionen	utför	sitt	arbete.	
Bristande	kunskap	och	problematik	som	sedermera	visar	sig	tydligt	på	de	handlingar	som	
hamnar	 ute	 i	 produktionen.	 Ett	 gemensamt	 samarbete	 mellan	 projektering	 och	
produktion	lyfts	här	fram	som	ett	enkelt	steg	till	att	skapa	bättre	förutsättningar	för	de	
personer	som	utför	det	produktionsrelaterade	arbetet.	Följande	citat	finner	författarna	
symboliskt	för	detta	resonemang:		

”Genom	att	involvera	produktionen	under	projekteringen	kan	man	upptäcka	
och	påpeka	om	och	hur	vissa	saker	bör	utföras.	Detta	gynnar	handlingarna	och	
dem	behöver	inte	revideras	lika	mycket.”	–	Respondent	två.	

Merparten	av	intervjuade	respondenter,	framförallt	platschefer	och	arbetsledare	belyser	
också	att	dem	flertalet	gånger	tvingas	kontakta	projektets	mättekniker	för	att	få	svar	på	
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detaljrelaterade	 frågor	 kring	 de	 handlingar	 som	 erhållits.	 Flera	 respondenter	 nämner	
också	att	en	stor	del	av	de	frågor	de	tvingas	belasta	mätteknikerna	med,	är	frågor	som	
dem	enkelt	hade	kunnat	svara	på	själva	med	rätt	förutsättningar,	bland	annat	från	dagens	
handlingar.	Platschefer	och	arbetsledare	lyfter	även	fram	att	det	stundtals	är	svårt,	men	
framförallt	tidskrävande	att	i	sin	dokumentplattform	SharePoint,	leta	upp	och	hitta	rätt	
uppdaterade	 handlingar.	 Stökig	 dokumentering,	 otydliga	 benämningar	 på	 filer	 och	 en	
avsaknad	av	tydliga	rutiner	kring	hur	sparandet	och	dokumenterandet	av	filer	skall	ske,	
är	 tre	 aspekter	 som	 framförallt	 ligger	 till	 grund	 för	 problemet.	 Enligt	 respondenterna	
leder	även	detta	oftast	till	att	man	i	stället	vänder	sig	till	projektets	mättekniker	för	att	få	
rätt	information.	

Under	intervjuerna	ombedes	samtliga	respondenter	att	välja	ut	och	rangordna	de	källor	
där	 de	 hämtar	 sin	 information	 ifrån.	 Resultatet	 från	 denna	 undersökning	 visade	 att	
SharePoint	 och	 resursen	 mät	 i	 samtliga	 intervjuer	 av	 platschefer,	 arbetsledare	 och	
yrkesarbetare	 valdes	 som	 högst	 eller	 näst	 högst.	 Något	 som	 tydligt	 visar	 rådande	
belastning	 av	 fallföretagets	 anställda	 mättekniker,	 samt	 avsaknaden	 av	 fullständiga	
handlingar.	

4.2.4 Synen på 3D-modeller 
Flera	respondenter	visade	som	tidigare	nämnt	upp	en	i	synnerhet	stor	avsaknad	av	att	
kunna	nyttja	3D-modeller	i	sitt	dagliga	arbete.	Flera	respondenter,	framförallt	platschefer	
och	arbetsledare,	ser	fördelar	med	verktyget	så	som	effektivisering	av	möten,	ökad	visuell	
förståelsen	för	alla	projektdeltagare	men	framförallt	ser	man	stora	möjligheter	i	att	nyttja	
verktyget	som	ett	komplement	till	dagens	handlingar.	Handlingar	som	tillsynes	inte	lever	
upp	 till	 de	 krav	 som	 respondenterna	 har.	 Samtliga	 intervjuade	 platschefer	 och	
arbetsledare	förutom	två,	lyfte	under	intervjuerna	fram	denna	avsaknad	av	3D-modeller,	
redan	under	 inledningen	av	 intervjuerna	och	 diskussionerna	kring	dagens	handlingar.	
Verktyget	benämndes	här	som	en	potentiell	 lösning	på	stora	delar	av	den	problematik	
som	 respondenterna	 ställs	 inför,	 då	 i	 synnerhet	 gällande	 branschens	 sätt	 att	 i	 dag	
presentera	mark-	och	anläggningsprojekt	på	i	2D.	Det	lyftes	även	fram	ifrån	i	synnerhet	
intervjuade	platschefer	att	byggskedet	kommit	längre	inom	denna	utveckling	än	vad	mark	
och	 anläggning	 har	 gjort.	 Här	 belyser	 respondentgruppen	 att	 man	 tidigare	 stiftat	
bekantskap	 med	 verktyget	 genom	 att	 bland	 annat	 suttit	 med	 på	 olika	 byggmöten.	 I	
följande	citat	beskriver	respondent	ett	sina	tankar	kring	avsaknaden	av	verktyget:				

”Det	vi	hela	tiden	pratar	om	är	fördelarna	vi	skulle	få	genom	en	fungerande	3D-
modell,	men	detta	är	självklart	en	kostnadsfråga.	Vi	lägger	otroligt	mycket	tid	
på	att	granska	våra	befintliga	ritningar,	detta	är	någonting	som	skulle	kunna	
avhjälpas	med	en	3D-modell.”	–	Respondent	ett.	

Samtliga	 intervjuade	 respondenter	 var	 efter	 uppvisad	 3D-modell,	 därmed	 mer	 eller	
mindre	enade	i	att	nyttjandet	av	verktyget	ute	i	produktionen	skulle	påverka	deras	arbete	
i	positiv	riktning.	Enbart	respondent	nio	ställde	sig	tveksam	till	om	verktyget	skulle	ha	
någon	 inverkan	 alls,	 men	 såg	 dock	 positivt	 på	 den	 visuella	 förståelse	 och	
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maskinstyrningsmöjligheterna	 som	 kommer	 med	 verktyget.	 Tjänstemän	 så	 som	
platschefer	och	arbetsledare	såg	bland	annat	stora	fördelar	i	att	kunna	visa	upp	tilltänkta	
arbetsmoment	 och	 digitalt	 visa	 i	 synnerhet	 yrkesarbetare	 vid	 möten	 vad	 som	 skall	
utföras,	hur	det	skall	utföras	och	framförallt	visuellt	visa	hur	arbetet	skall	se	ut	när	det	är	
klart.	 Ett	 arbetssätt	 som	 alla	 intervjuade	 respondenter	 ansåg	 skulle	 effektivisera	
projekten,	minska	merarbeten,	 underlätta	 planering	 och	 framförallt	 leda	 till	 oslagbara	
tidsvinster	som	i	sin	tur	skulle	generera	ekonomiska	vinster.		

Det	 visade	 sig,	 som	 tidigare	 nämnt,	 vid	 intervjuer	med	mättekniker	 att	 de	 till	 viss	 del	
redan	arbetar	med	verktyget.	Ett	arbete	där	de	själva	tar	fram	3D-modeller	för	att	bland	
annat	på	ett	enkelt	sätt	få	fram	utsättningsdata	och	för	att	i	ett	tidigt	skede	komma	igång	
på	 ett	 effektivt	 sätt	 i	 mark-	 och	 anläggningsprojekten.	 En	 samstämmig	 åsikt	 från	
mätteknikerna	är	att	projekten,	för	att	underlätta	deras	arbete,	behöver	bli	mer	digitalt	
anpassade,	där	projekterandet	av	en	gemensam	3D-modell	som	nyttjas	av	alla,	står	högt	
upp	på	agendan.	Att	döma	av	utförda	intervjuer	ser	denna	yrkesgrupp	stora	fördelar	med	
verktyget,	då	man	tidigare	märkt,	genom	uppvisandet	av	sina	egna	3D-modeller	att	de	
ställs	 mindre	 frågor,	 framförallt	 ifrån	 yrkesarbetare.	 Respondent	 tio	 tycker	 sig	 se	
skillnader	 redan	 nu	 mot	 hur	 dennes	 arbete	 tett	 sig	 tidigare	 och	 förklarar	 att	
mätteknikerna	 numera	 figurerar	 som	 administratörer	 över	 de	 tekniska	 tillämpningar	
som	 kommit	 med	 åren,	 exempelvis	 maskinstyrning.	 Hen	 belyser	 vikten	 av	 att	
automatisera	 processer	 och	 arbetssätt,	 där	 yrkesarbetare	 på	 ett	 enkelt	 sätt	 kan	
dokumentera	sitt	arbete	genom	nyttjandet	av	en	3D-modell	och	lyfter	fram	sin	tro	på	hur	
detta	 skulle	 effektivisera	 mark-	 och	 anläggningsprojekt.	 Vidare	 ser	 intervjuade	
mättekniker	 stor	 potential	 i	 att	 med	 hjälp	 av	 en	 3D-modell	 kunna	 implementera	
arbetssätt	 där	 arbetsledare	 själva	 kan	 mäta	 ut	 punkter	 med	 ökad	 precision,	 vilket	
slutligen	skulle	 leda	till	en	minskning	av	mätteknikernas	 idag	stora	arbetsbelastning.	 I	
följande	 citat	 beskriver	 respondent	 tio,	 mätteknikers	 syn	 på	 en	 av	 flertalet	 upplevda	
fördelar	som	skulle	komma	med	verktyget:	

”Ju	fler	ögon	som	ser	något,	desto	större	blir	chansen	att	problemen	kommer	till	
ytan	och	kan	åtgärdas	innan	arbetet	utförs.”	–	Respondent	tio.	
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4.2.5 Krav kring 3D-modellen 
Nedan	följer	en	figur	beskrivande	av	de	krav	som	intervjuade	respondenter	ställer	på	en	
implementerad	3D-modell	för	att	på	bästa	sätt	kunna	nyttja	den	ute	i	produktionen	på	
mark-	och	anläggningsprojekt.	

Krav	på	modellen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

-	Kunna	se	färdigt	ytskikt   X     X   X   X X   X   
- Samtliga	ledningar	som	skall	läggas	måste	vara	med	i	
modellen.   X     X   X X   X   X   

-	Kunna	plocka	ut	höjder	ur	modellen.   X X   X     X X X   X   

-	Se	lutningsprocent	på	mark	och	VA   X     X       X X       

-	Kunna	ta	ut	längder	ur	modellen.   X   X       X           

-	Djup	hos	bottnar	för	stödmurar.   X X             X       

-	Mängdning	över	rör	och	brunnar.   X                       
-	Information	så	som	art.nr,	typ	av	material,	dimensioner	
etc. X X   X       X X X       

-	Förhållande	under	mark	samt	befintliga	ledningar.    X X         X X         

-	Höjdutsättningar	som	finns	på	befintliga	handlingar.     X           X X       

-	Kunna	släcka	ner	det	vi	inte	är	intresserade	av.     X                     
-	Enkelt	jämföra	befintligt	och	projekterad	mark	på	
samma	ställe.     X                     
-	Funktion	för	att	utreda	”värsta	scenario”	t.ex.	
översvämning.     X                     

-	Kunna	mängda	allt	material	i	modellen.       X                   

- Bocka	av	utfört	arbete	via	t.ex.	färgsättningsalternativ	       X X                 

-	Korrekt	färgsättning	på	olika	ledningar.                       X   

-	Möjlighet	att	revidera/ändra	modellen	ute	i	produktion.     X     X         X     

-	Modellen	måste	vara	granskad	och	väl	genomarbetad.       X   X           X   

-	Se	schaktslänter	i	modellen.           X               

-	Uppskatta	massor	för	beställning	av	transport.           X               

-	Övergångar	mellan	mark	och	bygg.             X             

-	Utbildning	och	stöttning.             X         X   

-	Krav	från	ledning	att	vi	skall	arbeta	med	3D.           X X             

-	Tillgång	till	modellen	i	ett	tidigt	skede	av	produktionen.               X           

-	Kunna	skapa	inköpslistor	på	material	som	behövs.               X           

-	Lätt	att	plocka	ut	data	ur	modellen.               X     X     

-	Överlappa	2D-ritningar	med	3D-modellen.                 X         
Figur	2.0	Intervjuade	respondenters	krav	på	en	3D-modell.	
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Merparten	av	respondenternas	krav,	är	av	 figur	2.0	att	döma,	ställda	med	avseende	på	
funktioner	 i	 modellen	 så	 som	 längder,	 höjder	 och	 information	 kring	 material.	 Denna	
information	går	emellertid	att	få	tag	på	genom	produktionens	befintliga	bygghandlingar	i	
2D	eller	via	kontakt	med	utsättare/mättekniker.	Respondenterna	ser	däremot	stor	nytta	
i	 att	med	en	3D-modell	 innehållande	dessa	 funktioner,	 kunna	plocka	ut	 informationen	
själva	istället	för	att	behöva	kontakta	kollegor	eller	för	den	delen	själva	behöva	skriva	ut	
flera	 olika	 ritningar	 i	 syfte	 att	 skapa	 sig	 en	 helhetsbild	 över	 projekten.	 Alla	 dessa	
funktioner	skulle	med	en	sådan	3D-modell	finnas	samlade	på	ett	och	samma	ställe,	vilket	
enligt	flera	respondenter	skulle	effektivisera	uthämtandet	av	informationen	och	minska	
andelen	 frågor	ställda	till	markprojektens	mättekniker.	Utefter	dessa	krav,	är	det	även	
tydligt	att	merparten	av	respondenterna	vill	se	en	helhets	implementering	av	BIM,	istället	
för	 enbart	 en	 3D-modell.	 Det	 bör	 dock	 understrykas	 att	 samtliga	 respondenter	 ser	
fördelar	 i	 att	 implementera	 verktyget	 i	 små	 steg,	 detta	 är	 någonting	 som	 författarna	
diskuterar	närmre	under	kapitel	5	Analys	och	6	Diskussion.	

4.2.6 Förutsättningar kring 3D-modellen 
Nedan	 följer	 en	 sammanställning	 över	 vilka	 förutsättningar	 intervjuade	 respondenter	
finner	 absolut	 nödvändigast	 för	 att	 kunna	 nyttja	 samt	 implementera	 en	 3D-modell	 i	
produktionen	på	mark-	och	anläggningsprojekt.		

Förutsättningar	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

-	Support	via	t.ex.	en	super-user	som	kan	bistå	med	hjälp. X           X             
-	Modellen	måste	vara	mobil,	kunna	användas	med	t.ex.	en	
iPad. X         X               

-	All	kringutrustning	för	att	kunna	nyttja	modellen. X         X X             
-	Alla	måste	ha	tillgång	till	modellen.             X X X   X   X 
-	Välarbetad	och	granskad	så	att	modellen	stämmer.        X   X               

-	Lätt	att	justera	och	uppdatera	utefter	verkligheten.     X               X     
-	Börja	med	att	implementera	i	större	projekt	
(Totalentreprenad).           X               
Figur	2.1	Förutsättningar	som	intervjuade	respondenter	finner	nödvändiga	i	en	3D-modell.	

Enligt	intervjuade	respondenters	nämnda	förutsättningar,	är	det	av	största	vikt	att	alla	
aktiva	ute	i	produktionen	skall	ha	tillgång	till	3D-modellen.	Vidare	anser	både	respondent	
ett	och	sex	att	det	är	viktigt	att	modellen	går	att	nyttja	i	exempelvis	en	surfplatta	för	att	
öka	 användarvänlighet	 och	 smidigheten	 ute	 i	 produktionen	 för	 mark-	 och	
anläggningsprojekt.	 Ytterligare	 teknisk	 omkring-utrustning	 är	 därmed	 enligt	
respondenterna	 av	 stor	 vikt	 för	 en	 lyckad	 implementering	 och	 för	 att	 skapa	
förutsättningar	till	att	nyttja	en	3D-modell	till	sin	fulla	potential.	Respondent	ett	och	sju	
anser	 även	 att	 det	 är	 viktigt	med	 support	 i	 form	 av	 en	 super-user,	 speciellt	under	 en	
implementeringsfas.	 Stöttning	 i	 syfte	 att	 skapa	 lika	 förutsättningar	 för	 alla	 att	 kunna	
nyttja	modellen	då	det	 finns	 individer	ute	 i	produktionen	som	 tillsynes	är	obekväma	 i	
användandet	av	datorer	och	digitala	program.		
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4.2.7 Problem i mark- och anläggningsprojekt 
Det	är	svårt	att	bedriva	byggprojekt	helt	problemfritt	och	intervjuade	respondenter	ställs	
dagligen	 inför	 olika	 problem.	 Problem	 som	 är	 icke	 påverkningsbara	 och	 därmed	
svårundvikliga,	så	som	exempelvis	dåliga	väderförhållanden	eller	tuffa	markförhållanden,	
men	även	påverkningsbara	problem	som	 frustrerande	nog	kan	undvikas.	Här	har	 som	
tidigare	 nämnt	 undermåliga	 handlingar,	 som	 under	 intervjuerna	 varit	 ett	 hett	
diskussionsämne	och	beskrivs	även	under	avsnitt	4.2.3	Dagens	handlingar.	Nedan	citat	
ger	läsaren	ett	exempel	på	ett	problem	relaterat	till	2D-handlingar:	

”Det	 fattas	 alltid	 saker	 i	 handlingarna,	 men	 vi	 kan	 alltid	 ringa	 våra	
markprojektörer	för	att	komplettera	efter	våra	önskemål.”	–	Respondent	tre.	

Det	 har	 under	 intervjustudien,	 blivit	 tydligt	 att	 merparten	 av	 de	 problemen	 som	
intervjuade	 respondenter	 tycker	 sig	 ställas	 inför	 så	 som	 omarbetning	 av	 moment,	
ineffektiva	möten	 och	material	 som	 inte	 beställs,	 grundar	 sig	 i	 att	projektens	 erhållna	
handlingar	 inte	är	 tillräckligt	kompletta.	Här	syftar	respondenterna	bland	annat	på	att	
moment	kan	behöva	göras	om	på	grund	av	exempelvis	 sena	ändringar,	men	också	att	
material	saknas	och	att	onödig	tid	och	energi	läggs	under	möten	för	att	hitta	lösningar	på	
sådant	 som	 är	 oförståeligt.	 Vilka	 tydligt	 är	 problem	 som	 grundar	 sig	 i	 att	 teknisk	
beskrivning	 och	 material,	 ibland	 inte	 finns	 med	 i	 de	 ritningar	 som	 skickas	 med	 de	
projekterade	 handlingarna.	 Flera	 respondenter	 nämner	 också	 LPP,	 vilket	 även	 är	 ett	
problem	 som	 inte	 allt	 för	 sällan	 grundar	 sig	 i	 undermåliga	 handlingar	 och	 förklaras	
närmre	under	avsnitt	4.2.3	Dagens	handlingar.	Vidare	belyser	en	mängd	respondenter	att	
dem	 utsätts	 för	 tidspress,	 vilket	 i	 sin	 tur	 leder	 till	 stress.	 Ett	 problem	 som	 enligt	
respondenterna	baseras	på	att	projekten	ofta	hamnar	efter	tidplan	redan	från	början	då	
det	är	väldigt	mycket	som	måste	göras	innan	produktionen	ens	kan	starta.	Enligt	flertalet	
respondenter	leder	även	tidspressen	till	att	granskningar	av	erhållna	ritningar	inte	hinns	
med	i	den	utsträckning	som	önskas.	När	ritningarna	samtidigt	är	ofullständiga,	försvåras	
utförandet	 av	 olika	 arbetsmoment,	 LPP-lösningar	 vidtas	 och	 en	 kedja	 med	 diverse	
problem	har	skapats.	

Vidare	 under	 intervjuerna,	 tog	merparten	 respondenter	 även	 upp	 ytterligare	 problem	
som	har	anknytning	till	handlingar.	Här	talas	det	under	flertalet	intervjuer	om	problem	så	
som	 krockar	mellan	 olika	 typer	 av	 material,	 där	 respondenterna	 menar	 att	 dem	 i	 en	
mängd	fall	saknar	en	 fullständig	granskning	mellan	exempelvis	konstruktionsritningar,	
markritningar	 och	 VVS-ritningar.	 Slutligen	 belyser	 flera	 av	 de	 intervjuade	
respondenterna	 att	 kommunikationen	 och	 samarbetet	 mellan	 involverade	 individer	 i	
mark/anläggning	 och	 byggskedet	 måste	 bli	 bättre.	 Problematik	 som	 enligt	
respondenterna	är	en	stor	utmaning,	då	i	synnerhet	respondent	tre	som	framhäver	att	
kommunikationen	 behöver	 bli	 bättre,	 framförallt	 i	 syfte	 att	 skapa	 ett	 så	 friktionsfritt	
samarbete	 som	 möjligt.	 Även	 respondent	 sju	 lyfter	 fram	 det,	 allt	 för	 ofta	 bristande	
samarbete	 som	 ett	 stort	 problem	 och	 tycker	 sig	 även	 uppleva	 att	 olikheterna	 tydligt	
avspeglas,	där	avdelningarna	i	allmänhet	skiljer	sig	åt	i	sättet	att	operera	och	i	synnerhet	
skiljer	sig	åt	i	vad	som	prioriteras.	Hen	belyser	vikten	av	att	förstå	vad	motsatta	parters	
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arbetsmoment	 går	 ut	 på	 samtidigt	 som	 den	 ömsesidiga	 respekten	 för	 varandras	
framkomlighet	måste	bli	bättre.							

4.2.8 Innovationer i byggsektorn 

Motstånd och tillvägagångsätt 
Intervjustudien	 belyser	 att	 det	 krävs	noga	 genomtänkta	 tillvägagångsätt	 för	 att	 lyckas	
implementera	 ny	 teknik	 så	 som	 3D-modeller	 ute	 i	 produktionen	 på	 mark-	 och	
anläggningsprojekt.	 Flertalet	 intervjuade	 respondenter	 säger	 sig	 även	 kunna	 se	 ett	
potentiellt	motstånd	till	förändring.	Motstånd	som	argumenteras	och	bevisligen	existerar	
på	grund	av	florerande	åsikter	om	att	en	3D-modell	helt	enkelt	skulle	vara	onödig	och	att	
kostnaderna	skulle	bli	för	stora.	Man	har	ju	hittills	i	branschen	klarat	sig	bra	utan	detta	
verktyg,	varför	lägga	mer	pengar	på	något	som	inte	behövs?	Ett	eventuellt	motstånd	ser	
dock	respondent	tre	inte	som	något	problem.	Hen	påvisar	vikten	av	att	branschen	inte	
kan	 tvinga	 på	 specifika	 individer	 för	 mycket	 information	 eller	 ny	 teknik	 som	 inte	 är	
önskvärt.	Istället,	för	att	lyckas	med	en	implementering	av	exempelvis	3D-modeller,	bör	
branschen	enligt	respondent	tre,	ha	respekt	för	äldre	arbetssätt	och	kombinera	dessa	med	
ny	teknik.	Med	detta	menar	hen	att	det	alltid	bör	finnas	valmöjligheter	att	gå	tillbaka	till	
äldre	 ingjutna	arbetssätt	om	så	önskas.	För	denna	 studiens	specifika	ändamål	betyder	
detta	att	under	verktygets	implementeringsprocess,	skall	en	individ	alltid	kunna	använda	
sig	av	traditionella	2D-ritningar,	där	en	3D-modell	till	en	början	skjuts	in	i	projekten	i	små	
steg,	 exempelvis	 vid	 arbetsberedningar.	 Ett	 tillvägagångsätt	 som	 även	 framhävs	 av	
respondent	sex,	som	sedermera	även	belyser	vikten	av	att	man	inte	kan	gå	från	noll	till	
hundra	direkt,	utan	verktyget	behöver	implementeras	i	små	steg	för	att	inte	upplevas	som	
en	börda.		

Generation, krav & drivkraft 
Flera	respondenter	har	en	tro	på	att	digitalt	tekniska	innovationer	kommer	bli	mer	och	
mer	aktuella	och	lättare	att	implementera	genom	den	nya	generationen	som	nu	börjar	få	
fäste	i	byggbranschen.	Den	yngre	generationen	besitter	större	digitala	kunskaper	jämfört	
med	 den	 äldre,	 vilket	 enligt	 intervjuade	 respondenter	 talar	 för	 bland	 annat	
implementeringen	av	3D-modeller	i	mark-	och	anläggningsprojekt.	Respondent	ett	tycker	
sig	även	se	en	förklaring	till	att	innovativt	nytänkande	i	just	digital	bemärkelse	hittills	inte	
skjutit	fart	så	som	vissa	kanske	anser	att	den	borde	gjort.	Här	talas	det	om	att	branschen	
tidigare	har	och	till	viss	del	fortfarande	präglas	av	den	äldre	generationen,	samtidigt	som	
det	saknas	en	generation	på	grund	av	den	tidigare	rådande	lågkonjunkturen.	Dock	menar	
respondent	ett	att	medelåldern	i	branschen	nu	håller	på	att	minska,	vilken	hen	påvisar	
förhoppningsvis	kommer	leda	till	att	branschen	nu	har	en	större	chans	att	påverka	och	
forma	nya	digitala	arbetssätt	för	framtiden.	Respondent	sex	flikar	in	i	detta	resonemang	
och	 tycker	 sig	 uppleva	 ett	 visst	 motstånd	 till	 ny	 teknik,	 framförallt	 ifrån	 den	 äldre	
generationen.	Hen	ser	dock	positivt	på	framtiden	och	beskriver	att	de	bara	är	att	jobba	
vidare	då	implementeringen	av	ett	verktyg	så	som	3D-modeller	förmodligen	blir	lättare	
när	den	yngre	generationen	får	ännu	mer	fäste	i	branschen.		
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Vidare	belyser	samtidigt	flertal	respondenter	vikten	av	att	det	måste	ställas	krav	för	att	
lyckas	med	implementering	av	3D-modeller	i	mark-	och	anläggningsprojekt.	Här	sätter	
man	ledningen	i	fokus	och	påvisar	att	det	först	och	främst	måste	komma	krav	uppifrån.	
Författarna	noterar	här	en	frustration	över	att	det	inom	branschen	pratas	mycket	om	BIM.	
Företag	lägger	även	stora	summor	på	att	utbilda	tjänstemän	inom	VDC	och	BIM,	men	när	
kunskapen	sedan	skall	appliceras	i	verkligheten	ställs	det	inga	krav	på	att	verktyg	så	som	
3D-modeller	skall	användas.	Här	menar	respondenterna	att	det	för	företagen,	sett	ur	en	
konkurrenssynpunkt,	är	fördelaktigt	att	externt	prata	om	sitt	arbete	med	VDC	och	BIM,	
men	 genom	 en	 intern	 avsaknad	 av	 dessa	 krav	 skapas	 det	 tillsynes	 en	 frustration	 hos	
företagens	anställda.	Ur	konkurrenssynpunkt	är	det	även	enligt	respondent	ett	viktigt	att	
se	över	noga	vilka	projekt	som	skall	genomföras	med	hjälp	av	nyttjandet	av	en	3D-modell	
och	menar	på	att	det	under	upphandling	kan	vara	fördelaktigt	att	visa	upp	att	man	kan	
nyttja	verktyget	på	ett	effektivt	sätt.	Flera	respondenter,	framförallt	tjänstemän,	menar	
därmed	 att	 dem	 gärna	 hade	 sett	 att	 VDC	 i	 allmänhet	 och	 3D-modeller	 i	 synnerhet	
implementeras	snabbare	och	körs	igång	på	riktigt	ute	i	projekten,	inte	nödvändigtvis	alla	
applikationer	och	tekniska	funktioner	på	en	gång,	men	i	små	steg.	

Vidare	 belyser	 alla	 intervjuade	 tjänstemän	 att	 det	 framförallt	 krävs	 en	 drivkraft	 och	
intresse	 om	 digitalt	 tekniska	 innovationer	 skall	 kunna	 implementeras	 i	 mark-	 och	
anläggningsprojekt.	 Då	 teknisk	 kunskap	 och	 möjligheter	 redan	 finns,	 är	 det	 enligt	
respondenterna	just	dessa	aspekter	och	en	förmåga	att	få	med	alla	på	tåget	som	ligger	till	
grund	 för	 att	 lyckas	 med	 implementeringen.	 Genom	 att	 för	 alla	 involverade,	 förklara	
ambitioner	 och	 möjligheter	 med	 3D-modeller,	 tror	 flera	 respondenter	 att	 både	 en	
drivkraft	 och	 förståelse	 skulle	 smitta	 av	 sig	 även	 på	 dem	 som	 är	mest	 skeptiska.	 För	
respondent	tio	råder	det,	som	hos	flera	andra,	en	känsla	om	att	det	bara	är	att	köra	igång	
med	nyttjandet	av	verktyget	ute	i	produktionen.	Hen	själv	arbetar	redan	en	del	med	3D-
modeller,	delar	gärna	med	sig	av	sin	kunskap	och	menar	som	tidigare	nämnt	att	det	alltid	
kommer	finnas	skeptiska	människor,	dock	finns	det	en	stor	tro	på	att	det	blir	lättare	att	få	
med	sig	alla	på	tåget	när	väl	implementeringen	kommer	igång.	En	samstämmig	åsikt	från	
tjänstemännen	 är	 därmed	 tydlig,	 kunskap	 och	 drivkraft	 måste	 föras	 vidare	 till	 alla	
involverade.	Med	kunskap	kommer	intresse,	kan	de	mest	skeptiska	även	se	de	fördelar	
som	 kommer	 med	 en	 innovation	 har	 man	 mycket	 att	 vinna	 och	 en	
implementeringsprocess	skulle	tillsynes	bli	mycket	enklare.		

Branschens öppenhet 
Hälften	 av	 de	 intervjuade	 respondenterna	 anser	 att	 branschen	 är	 konservativ.	 Åsikter	
som	tillsynes	bottnar	i	att	det	pratas	mycket	om	innovationer	så	som	BIM	och	VDC,	men	i	
själva	verket	upplevs	det	 inom	projekten	som	att	 inga	 förändringar	sker,	vilket	skapar	
frustration.	 En	 annan	 anledning,	 även	 den	 tidigare	 nämnd,	 är	 att	 flera	 yngre	 upplever	
motstånd	 ifrån	 den	 äldre	 generationen,	 man	 vill	 göra	 som	 man	 alltid	 har	 gjort.	 Den	
konservativa	stämpeln	grundar	sig,	som	nämnt	under	Generation,	Krav	&	Drivkraft,	inte	
allt	 för	 sällan	 i	 att	 det	 saknas	 en	 generation	 och	 att	 den	 yngre	 generationen	med	nya	
digitala	kunskaper	och	synsätt	inte	riktigt	än	fått	fäste.	Alla	respondenter,	även	dem	som	
anser	 att	 branschen	 är	 konservativ,	 tycker	 sig	 dock	 se	 en	 del	 digitala	 förbättringar	
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implementerade,	framförallt	de	senaste	tio	åren.	Flera	tjänstemän	lyfter	här	fram	verktyg	
så	 som	Bluebeam	Revu,	 ett	program	som	 framförallt	har	effektiviserat	mängdning	och	
mätning	i	ritningar	och	verkar	tillsynes	användas	frekvent	av	i	synnerhet	fallföretagets	
anställda	arbetsledare.	Vidare	lyfts	det	även	här	fram	att	byggskedet	har	kommit	en	bit	
längre	i	just	digital	utveckling,	detta	påstående	grundar	sig	i	att	det	upplevs	vara	lättare	
för	 byggskedet	 då	 dem	 arbetar	 ovan	 mark.	 Markförhållanden	 kan	 enligt	 intervjuade	
respondenter	variera	otroligt	mycket	både	mellan	olika	projekt,	men	även	variera	på	ett	
specifikt	projekt,	vilket	försvårar	exempelvis	framtagandet	av	3D-modeller.	

Bland	de	respondenter	som	tycker	sig	se	en	mer	öppen	bransch	är	Respondent	tre	en	av	
dem,	 hen	 menar	 på	 att	 det	 finns	 en	 hunger	 att	 hänga	 med	 i	 utvecklingen,	 där	
konkurrensen	som	råder	mellan	byggentreprenörerna	upplevs	främja	innovationer	och	
ny	 teknik.	 Respondent	 tre	 menar	 att	 denna	 hunger	 tydligt	 grundar	 sig	 i	 att	 aktörer	
behöver	 kunna	 sälja	 under	 sämre	 tider,	 vilket	 tillsynes	 skapar	 incitament	 för	 dem	 att	
bygga	billigt	och	effektivt.	Respondent	fyra	tar	rygg	på	detta	spår	och	belyser	vikten	av	att	
inte	 glömma	 den	 teknik	 som	 faktiskt	 har	 implementerats,	 innan	 man	 hävdar	 att	
branschen	är	konservativ.	Hen	tar	GPS-funktioner	som	exempel	och	menar	på	att	detta	
har	 effektiviserat	 mark-	 och	 anläggningsprojekten	 markant	 bland	 annat	 genom	
maskinstyrningsfunktioner.		

De	intervjuade	mätteknikerna	har	en	generell	uppfattning	om	att	branschen	är	trög	men	
lyfter	 likt	 respondent	 fyra	 fram	ny	 teknik	 som	dem	 framhäver	 att	 faktiskt	 stora	 delar	
branschen	 har	 tagit	 till	 sig.	 Enligt	 respondent	 elva	 har	 intåget	 av	 drönartekniken	 och	
därmed	möjligheterna	att	skanna	in	markytor	lyft	kvalitén	och	framförallt	effektiviserat	
stora	 delar	 av	 arbetet	 för	 fallföretagets	 mättekniker.	 Även	 respondent	 tio,	 trots	 sin	
uppfattning	om	att	branschen	är	trög,	tycker	sig	se	skillnader	i	den	innovativa	viljan.	Hen	
belyser	 att	 det	 börjar	 växa	 fram	 en	 helt	 annan	 drivkraft	 till	 att	 utvecklas	 än	 vad	 som	
funnits	 tidigare	 och	 menar	 på	 att	 detta	 till	 viss	 del	 handlar	 om	 att	 behålla	 sin	
konkurrensnivå	på	marknaden.	Beställare	börjar	ställa	krav	på	entreprenörernas	digitala	
utveckling	vilket	är	positivt	då	de	företag	som	vill	hänga	med	och	konkurrera	måste	lyfta	
blicken	och	sträva	efter	att	ständigt	utvecklas.	Respondent	sju,	som	anser	att	branschen	
är	både	öppen	och	stängd,	är	det	initialt	viktigt	att	förstå	vad	som	kommer	med	ny	teknik	
så	 som	att	det	 till	 en	början	kommer	 innebära	ökade	 kostnader.	Hen	 lyfter	 även	 fram	
tidsaspekten	och	menar	på	att	den	tidspress	som	idag	råder	ute	i	produktionen,	tyvärr	
inte	är	innovativt	främjande,	men	medger	samtidigt	att	branschen	idag	har	blivit	bättre	
på	att	visualisera	 i	3D.	Citatet	nedan	beskriver	den	rådande	tidspress	 inom	branschen,	
vilken	enligt	respondenterna	är	innovativt	o	främjande:	

”Det	finns	en	tidsaspekt	kring	detta,	har	vi	tidspress	på	oss	är	det	enklare	att	gå	
tillbaka	till	tryggheten	och	det	som	fungerade	tidigare.”	–	Respondent	sju.	
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5 Analys 
I	 detta	 avsnitt	 följer	 en	 analys	 av	 resultatet	 från	 utförda	 intervjuer	 där	 sex	 kategorier	
redogörs	 och	 presenteras	 var	 för	 sig.	 Analysen	 präglas	 av	 författarnas	 egna	 tankar	 och	
reflektioner	kring	erhållna	svar	från	respondenterna.		

5.1 Frustration 
Författarna	 ser	 kopplingar	 mellan	 respondenternas	 intervjusvar,	 då	 speciellt	 mellan	
platschefer	och	i	synnerhet	yngre	arbetsledare	som	i	flera	fall	under	utförda	intervjuer	
visade	upp	en	tillsynes	stor	frustration.	En	frustration	som	författarna	upplever	grundar	
sig	i	att	produktionen	för	mark-	och	anläggningsprojekt	i	en	mängd	anseenden	upplevs	
föråldrad.	Kopplingen	kan	bero	på	flera	faktorer	så	som	att	denna	respondentgrupp,	både	
genom	akademisk	 utbildning	 eller	 erfarenheter	 av	 att	 leda	 projekt,	 skapat	 sig	 digitala	
kunskaper	och	 intresse	till	att	hitta	nya	vägar	för	att	effektivisera	produktionen.	Dessa	
tjänstemän	har	därmed	incitament	till	att	driva	på	och	utveckla	arbetet,	har	man	samtidigt	
vetskap	om	att	det	till	och	med	inom	branschen	implementerats	digitala	arbetssätt	som	
förmodligen	kan	hjälpa	dem	med	detta,	skapas	det	naturligtvis	frustration.	Det	finns	dock	
skillnader	 i	 dessa	 yrkesgruppers	 fokus,	 platschefer	 hittar	 förbättringspotential	 under	
projekteringen,	 medan	 arbetsledares	 fokus	 ligger	 på	 medarbetares	 datorkunskap	 och	
bristande	 krav	 ifrån	 ledning.	 Skillnaden	 mellan	 yrkeskategorierna	 kan	 bero	 på	 att	
platschefer	har	en	mer	övergripande	bild	över	både	byggprocess	och	verksamhet,	varpå	
arbetsledare	istället	ser	problemen	när	det	är	skarpt	läge	ute	i	produktionen.	Resonemang	
kan	 även	 föras	 om	 att	 detta	 även	 kan	 beror	 på	 att	 platschefer	 till	 större	 utsträckning	
involveras	mer	under	projekteringen.		

Gällande	utebliven	frustration	ser	författarna	kopplingar	mellan	de	äldre	arbetsledarna	
och	intervjuade	yrkesarbetare.	Denna	respondentgrupp	ställer	sig	tillsynes	mer	passiv	till	
3D-modeller.	Det	uttrycks	inga	direkta	behov	om	att	verkligen	vilja	nyttja	verktyget,	inte	
heller	 någon	 frustration	 över	 att	 det	 i	 dagsläget	 inte	 finns	 tillgängligt	 för	 alla	 ute	 i	
produktionen.	 Däremot	 upplever	 författarna	 att	 samtliga	 yrkesarbetare	 och	 äldre	
arbetsledare	finner	verktyget	intressant,	där	denna	respondentgrupp	tydligt	visar	en	vilja	
att	testa	verktyget	och	uttryckligen	påvisat	att	alla	implementeringar	som	gynnar	oss,	är	
implementeringar	 värt	 att	 använda.	 Författarna	 drar	 från	 denna	 respondentgrupp,	
kopplingar	till	en	äldre	generation	som	inte	växt	upp	i	ett	mer	eller	mindre	digitaliserat	
samhälle,	 samt	 att	 man	 inte	 heller	 hört	 talas	 om,	 eller	 för	 den	 delen	 besitter	 några	
kunskaper	kring	3D-modeller	inom	byggsammanhang.	

Någon	 frustration	 finner	 författarna	 inte	 heller	 i	 samma	 utsträckning	 hos	 intervjuade	
mättekniker.	Utebliven	 frustration	här	kan	bero	på	att	denna	yrkesgrupp,	 i	sitt	dagliga	
arbete	är	mer	digitalt	inriktade	än	andra	tjänstemannagrupper.	Intervjuade	mättekniker	
arbetar	även	en	hel	del	med	3D-modeller,	där	dem	till	viss	del	även	modellerar	fram	egna.	
Därav	upplever	författarna	att	verktyget	för	mätteknikers	egen	vinning,	inte	är	ett	fullt	så	
lika	 hett	 ämne	 som	 för	 andra	 tjänstemän.	 Däremot	 upplever	 författarna,	 att	 döma	 av	
intervjusvaren	 ifrån	 denna	 yrkesgrupp	 och	 även	 från	 de	 andra	 yrkesgrupperna,	 att	
mätteknikerna	i	flera	fall	figurerar	som	teknisk	support	åt	alla	projektdeltagare.	Här	ser	
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författarna	mönster	 i	 framförallt	de	 intervjusvar	som	mätteknikerna	givit	gällande	3D-
modellen	och	innovationer.	Ett	mönster	där	man	med	en	tillgänglig	3D-modell	som	alla	
på	projekten	kan	använda,	ser	möjligheter	till	att	avlasta	sin	egna	arbetsbörda	och	därmed	
få	 chans	 till	 att	 lägga	mer	 krut	 på	 andra	 arbetsuppgifter	 som	 är	 lik	 så	 viktiga	 som	 att	
exempelvis	svara	på	frågor	riktade	mot	ritningar.		

5.2 Dagens handlingar 
Samtliga	 respondenter	 var	 under	 intervjuerna	 eniga	 om	 att	 handlingarna	 som	 idag	
används	behöver	 förbättras.	 I	 fråga	om	hur	dessa	handlingar	skall	 förbättras,	upplever	
författarna	att	svaren	skiljer	sig	åt.	Intervjuade	arbetsledare	och	yrkesarbetare	tycker	alla	
att	 handlingarna,	 då	 speciellt	 K-,	 M-	 och	 VA-ritningar,	 alldeles	 för	 ofta	 har	 dålig	
verklighetsanknytning.	Problem	som	LPP	 tas	upp	och	beror	 tillsynes	ofta	på	bristande	
teknisk	 information	 där	 detaljer	 så	 som	 hur	 specifika	 arbetsmoment	 skall	 utföras	 i	
handlingarna	oftast	 saknas.	 Bökig	dokumenthantering	 och	 framförallt	 frustration	över	
den	 tveksamt	 erhållna	 helhetsbilden,	 är	 två	 aspekter	 som	 även	 författarna	 finner	
gemensamt	 mellan	 dessa	 yrkesgrupper.	 I	 jämförelse,	 ser	 här	 författarna	 att	
arbetsledarnas	och	yrkesarbetarnas	fokus	direkt	riktas	emot	tillgängliga	handlingar	och	
vad	 som	 anses	 vara	 rättvisa	 förutsättningar	 för	 att	 lyckas	 genomföra	 projekten	 enligt	
uppsatt	 tidplan	 och	 kvalitetskrav.	 Åsikter	 som	 för	 studien	 var	 ovärderliga	 och	 under	
intervjuerna	 krävdes	 inget	 annat,	men	 hos	 yrkesgrupperna	 kunde	 författarna	 i	 större	
utsträckning	 aldrig	 se	 något	 reflekterande	 kring	 helheten.	 En	 helhet	 som	 i	 analysen,	
sedermera	 leder	 oss	 in	 på	 spåret	 att	 arbetsledares	 och	 yrkesarbetarna	 intervjusvar	
emellertid	skiljer	sig	en	aning	ifrån	platschefers.		

Författarna	upplever	således	att	intervjuade	platschefer,	ser	problemen	med	fokus	på	en	
större	 vy,	 eller	 för	 den	 delen,	 ett	 steg	 tidigare	 i	 processen.	 Denna	 yrkesgrupp	 delar	
emellertid	åsikterna	om	att	dagens	handlingar	i	en	mängd	fall	brister	på	olika	sätt,	men	
författarna	 vill	 också	 belysa	 att	 platscheferna	 exempelvis	 lyfter	 fram	 projektens	
entreprenadform	 som	 en	 bidragande	 anledning	 och	 något	 som	 i	 allra	 högsta	 grad	
påverkar	 de	 handlingar	 som	 kommer	 ut	 i	 produktionen.	 Vid	 utförandeentreprenad	
tillhandahålls	alla	handlingar	ifrån	beställaren,	vilken	i	flera	fall	tar	in	handlingar	ifrån	en	
ytterligare	 tredje	 eller	 fjärde	 part	 som	 projekterat.	 Aspekter	 som	 enligt	 intervjuade	
platschefer	 försvårar	 problematiken	 kring	 bristfälligheten	 i	 dagens	 handlingar,	 då	 de	
aktiva	ute	i	projekten	erhåller	handlingar	från	en,	i	organisatoriska	mått	mätt,	avlägsen	
part.	Författarna	ser	här	att	detta	i	vissa	anseenden	kan	vara	en	part	som	inte	har	någon	
som	helst	anknytning	eller	för	den	delen,	delar	den	egna	aktörens	visioner	och	uppsatta	
mål	 gällande	 handlingarna.	 Dyker	 det	 samtidigt	 upp	 frågor	 kring	 eller	 om	 ändringar	
behöver	göras	i	handlingarna,	måste	först	och	främst	beställaren	kontaktas,	beställaren	
måste	i	sin	tur	kontakta	den	part	som	projekterat,	för	att	sedan	återkomma	samma	väg	
tillbaka	 i	 kedjan.	Här	 ser	 författarna	den	 ineffektivitet	och	problematik	 som	råder	och	
varför	intervjuade	platschefer	lyfter	fram	entreprenadformen	som	väsentlig.	Författarna	
noterar	även	under	resonemanget	att	platscheferna	ibland	tycker	att	det	blir	svårt	och	
tillsynes	finner	det	hopplöst	att	ställa	krav	på	erhållna	handlingar	när	det	inte	är	den	egna	
aktören	eller	en	nära	samarbetspartner	som	tar	fram	underlaget.		
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5.3 Synen på 3D-modeller 
Författarna	 behöver	 inte	 tolka	 respondenternas	 intervjusvar	 och	 syn	 på	 3D-modeller	
länge	innan	en	samstämmig	åsikt	hittas,	där	3D-modeller	mer	än	gärna	är	välkommet	att	
implementeras	 i	produktionen	 för	mark	 och	 anläggning.	Något	 som	 författarna	 tycker	
symboliserar	detta	markant,	är	att	hälften	av	respondenterna,	redan	under	intervjuernas	
andra	 och	 tredje	 fråga	 belyste	 avsaknaden	 av	 verktyget.	 En	 vilja	 att	 kombinera	 3D-
modeller	med	dagens	2D-handlingar	utrycktes	även	det,	tidigt	under	flertalet	intervjuer.	
Dessa	önskningar	frambringades	helt	enkelt	redan	innan	respondenterna	hade	en	aning	
om	 att	 det	 just	 var	 3D-modeller	 författarnas	 studie	 behandlade.	 Vid	 tanke	 på	 utförda	
intervjuers	upplägg,	läs	4.2.1	Intervjuernas	upplägg,	visas	det	tydligt	att	fenomenet	sticker	
ut,	 då	 det	 vid	 intervjubokandet	 enbart	 förklarades	 att	 uppsåtet	 var	 att	 hitta	 sätt	 att	
effektivisera	produktionen	för	mark-	och	anläggningsprojekt.	

I	 fråga	 om	 hur	 en	 eventuell	 3D-modell	 skulle	 påverka	 respektive	 respondents	
arbetsuppgifter,	skiljer	sig	intervjusvaren	här	mellan	platschefer	och	andra	yrkesgrupper.	
Författarna	 tycker	 sig	 se,	 vid	 tolkandet	 av	 intervjusvaren	 att	 arbetsledare	 och	
mättekniker,	 framförallt	 tror	 att	 verktyget	 skulle	 hjälpa	 dem	 i	 ett	 tidigt	 skede	 komma	
igång	med	produktionen	men	även	vid	möten	med	yrkesarbetare	genom	en	ökad	visuell	
förståelse	hos	den	enskilda	yrkesarbetaren.	Mättekniker,	 genom	minskande	av	antalet	
frågor	 och	 arbetsledare	 genom	 ökad	 effektivitet	 vid	 exempelvis	 möten.	 Författarna	
upplever	däremot	att	platschefer,	genom	sina	intervjusvar	kring	framförallt	ökad	visuell	
förståelse,	 involverar	 alla	 individer	 och	 därmed	 hela	 projekt.	 Fokus	 flyttas	 från	 den	
enskilda	 individens	visuella	 förståelse	till	de	 fördelar	som	kommer	med	genom	att	alla	
instanser	 och	 delar	 av	 processen	 så	 som	 projektering,	 etablering	 och	 produktion,	 i	
nyttjandet	av	en	3D-modell	ökar	chanserna	att	skapa	sig	en	gemensam	bild	över	projekt,	
från	 start	 till	 slut.	 Författarnas	 upplevelse	 är	 även	 att	 denna	 yrkesgrupp	 i	mångt	 och	
mycket	tar	in	tidigare	erfarenhet	av	verktyget,	där	bland	erfarenheter	ifrån	byggmöten,	
där	det	även	ifrån	intervjuade	platschefer	görs	sken	av	att	om	bygg	kan,	så	kan	vi.			

5.4 Förutsättningar och krav 
När	 det	 kommer	 till	 informationen	 i	 en	 3D-modell	 vill	 flera	 respondenter	 ha	 all	
information	från	bygghandlingarna	i	modellen,	vilket	författarna	då	anser	att	modellen	
går	ifrån	en	visualiseringsmodell	till	en	modell	under	betäckningen	BIM.	Däremot	är	det	
tydligt	att	respondenterna	ej	motsätter	sig	en	ren	visualiseringsmodell	i	kombination	med	
dagens	bygghandlingar,	vilket	författarna	ser	som	ett	första	steg	mot	en	implementering	
av	verktyget	samt	ett	steg	i	rätt	riktning	för	ökad	digitalisering	av	produktionen.	Vidare	
upplever	författarna	att	yngre	tjänstemän	och	i	synnerhet	mättekniker	ställer	högre	kvar	
på	en	implementerad	3D-modell.	Krav	som	kan	bero	på	att	dessa	respondenter	är	mer	
digitalt	skickliga	än	andra	och	för	att	användarnivån	sedermera	skall	ligga	på	en	relevant	
nivå,	behövs	det	 för	denna	respondentgrupp	mer	 information	och	 fler	 funktioner	 i	3D-
modellen.	Resonemanget	i	föregående	mening	går	även	enligt	författarna	hand	i	hand	med	
den	 kompetensutveckling	 som	 flertalet	 respondenter	 lyfter	 fram	 och	 samtidigt	 anser	
behövs	 för	att	 implementeringen	skall	 lyckas.	Det	är	utefter	 intervjuerna	tydligt	att	ett	
stort	 hinder	 för	 en	 lyckad	 implementering	 av	 3D-modeller,	 är	 att	 verktyget	 inte	 kan	
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nyttjas	 av	 alla.	 Författarnas	 upplevelse	 ifrån	 samtliga	 intervjuer	 är	 därmed	 att	
säkerställande	av	olika	arbetsmetoder	och	klara	direktiv	om	hur	modellens	skall	nyttjas	
är	av	stor	vikt	och	 förutsättningar	som	författarna	ser	som	väsentliga	 för	att	verktyget	
skall	 kunna	 användas	 till	 sin	 fulla	 potential	 och	 framförallt	 kunna	 nyttjas	 av	 alla	
involverade	även	dem	som	inte	är	lika	digitalt	tekniskt	skickliga.			

Ytterligare	 krav	 från	 respondenterna	 med	 avseende	 på	 användarnivån	 hos	 modellen	
baseras	 på	 modellens	 kvalitét,	 respondenterna	 anser	 att	 modellen	 behöver	 vara	
välarbetad	och	granskad	samt	att	den	måste	nå	ut	till	alla	involverade	i	projektet.	Här	ser	
författarna	 en	 vilja,	 men	 framförallt	 en	 önskan	 hos	 de	 involverade	 i	 produktionen,	 i	
synnerhet	hos	arbetsledare	och	platschefer,	att	integreras	mer	och	därmed	få	en	större	
roll	under	projekteringsfasen.	Ökad	involvering	under	projektering	skulle	sedermera	leda	
till	 att	 dessa	 tjänstemän	 kan	 påverka	 modellen	 i	 ett	 tidigt	 skede	 av	 processen	 och	
samtidigt	 skapa	 sig	 möjligheter	 till	 att	 utforma	 en	 modell	 som	 uppfyller	 de	 kraven	
produktionen	 ställer.	 Vidare	 kan	 författarna	 slå	 fast	 i	 att	 samtliga	 respondenter	 ser	
positivt	på	att	involvera	byggskedet	i	en	3D-modell.	En	involvering	i	syfte	att	gynna	flera	
faktorer	och	 i	 synnerhet	kommunikationen	mellan	mark	och	bygg.	En	kommunikation	
som	 i	 skrivande	 stund,	 tillsynes	 upplevs	 bristfällig.	 	 Gällande	 förutsättningar	 så	 som	
projektstorlek,	 är	 detta	 något	 som	 enbart	 intervjuade	 platschefer	 tar	 upp.	 Här	 ser	
författarna	en	samstämmig	åsikt	i	att	fallföretaget	initialt	till	en	början	bör	fokusera	på	
större	mark-	och	anläggningsprojekt.	Författarna	kan	även	utläsa	ifrån	detta	resonemang	
att	upphandlingsformer	så	som	totalentreprenad	är	att	föredra.	Totalentreprenaden	ger	
fallföretaget	ansvar	för	de	handlingarna	som	används	på	projektet	vilket	skulle	öka	deras	
förmåga	 att	 ta	 fram	 en	 handlingsplan	 som	 klaffar	 med	 både	 företagskultur	 och	
värderingar.		

5.5 Problem i mark- och anläggningsprojekt 
Som	 tidigare	nämnt,	utefter	 intervjuresultaten	är	det	oundvikligt	 att	 ställas	 inför	olika	
problem	ute	i	produktionen	på	mark-	och	anläggningsprojekt.	Författarna	upplever	också	
att	det	av	intervjuerna	att	döma,	genom	att	implementera	3D-modeller,	oftast	talas	om	att	
lösa	olika	problem	helt	och	hållet.	Något	som	även	går	att	finna	utifrån	intervjuresultatet,	
är	att	det	finns	en	viss	övertro	kring	digitala	verktyg	som	VDC,	BIM	eller	för	den	delen	3D-
modeller.	 Vid	 närmare	 eftertanke,	 kommer	 författarna	 fram	 till	 att	 merparten	 av	
intervjuade	respondenter	har	läst	om,	hört	om	eller	sett	någon	som	arbetat	med	verktyget	
och	 vidare	 blivit	 underrättade	 på	 vilka	 sätt	 det	 skulle	 kunna	 påverka	 produktionen	 i	
positiv	 bemärkelse.	 Merparten	 har	 hittills	 således	 inte	 arbetat	 med	 verktyget	 ute	 i	
produktionen	 för	 mark-	 och	 anläggningsprojekt.	 Ett	 varningens	 finger	 lyfts	 här,	 då	
författarna	 anser	 att	 risken	 till	 en	 viss	 besvikelse	 finns	 om	 verktyget	 implementeras.	
Initialt	vet	vi	inte	till	hundra	procent	vilka	problem	som	kan	avhjälpas	med	nyttjandet	av	
en	3D-modell,	 utan	det	är	 just	nu	antaganden.	Det	vi	 vet,	 är	däremot	att	 fallföretagets	
intervjuade	mättekniker	 idag	arbetar	med	verktyget	och	är	 tillsynes	tillfreds	med	dess	
positiva	inverkan	på	just	deras	dagliga	arbete.	
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Vidare	i	fråga	om	vilka	som	idag	är	de	största	existerande	problemen	ute	i	produktionen	
är	 samtliga	 respondenters	 svar,	 i	 stor	 utsträckning	 samstämmiga	 framförallt	 när	 det	
kommer	till	kommunikationen,	och	i	synnerhet	den	mellan	mark	och	bygg.	Författarna	
upplever	däremot,	som	tidigare	nämnt	under	intervjuresultatet,	att	merparten	av	nämnda	
problem	grundar	sig	i	de	handlingar	som	idag	används.	Här	noterats	att	mättekniker,	som	
tydligt	 har	mer	 digitalt	 inriktade	 arbetsuppgifter,	 utöver	den	 stora	 arbetsbelastningen	
även	 i	 stor	 utsträckning	 kämpar	 med	 digitalt	 tekniska	 problem.	 Arbetsledare	 som	 i	
flertalet	 fall	direkt	 riktar	 sitt	 fokus	kring	problematik	mot	dagens	handlingar,	nämner	
även	produktionsrelaterade	problem	som	sker	utanför	projektets	byssjor	och	har	enligt	
författarna	 samstämmiga	 svar	 med	 intervjuade	 yrkesarbetare.	 Arbetsledare	 tenderar	
även	att	rikta	kritik	uppåt	mot	ledning	och	för	den	delen	även	emot	projektering.	Kritiken	
kan	bero	på	flera	faktorer	så	som	att	den	i	synnerhet	yngre	generationen	arbetsledare	vill	
få	bättre	förutsättningar	att	digitalt	anpassa	sitt	arbete,	men	även	att	det	tydligt	råder	en	
frustration	 kring	problemen	med	 bristfälliga	 handlingar	och	 för	 att	 yrkesgruppen	 helt	
enkelt	känner	sig	maktlösa	i	denna	fråga.		

5.6 Innovationer i byggsektorn 
När	det	kommer	till	att	implementera	innovationer	så	som	digitala	verktyg,	har	det	efter	
utförda	intervjuer,	enligt	författarna	öppnat	upp	sig	olika	implementeringsvägar.	För	flera	
respondenter	 är	 spridning	 av	 information	 och	 kunskap	 två	 nyckelsteg.	 Samtliga	
respondenter	 belyser	 även	 vikten	 av	 att	 för	 alla	 involverade	 visa	 verktygets	 positiva	
aspekter	och	i	synnerhet	för	den	grupp	som	är	mest	mentalt	slutna	inför	implementering	
av	 innovation.	 Här	 är	 författarnas	 upplevelse	 att	 merparten	 av	 studiens	 intervjuade	
respondenter	i	egen	utsago	placerar	sig	själva	bland	dem	som	ställer	sig	mest	öppna	för	
nya	arbetssätt.	Respondenterna	tycker	även	att	dem	själva	är	öppna	för	innovationer,	då	
framförallt	sådana	i	digital	teknisk	bemärkelse.	Det	är	däremot	tydligt,	att	långt	ifrån	alla	
intervjuade	respondenter	kommer	med	konstruktiva	tankar	och	idéer	till	att	lyckas	med	
en	 implementering	av	3D-modeller	 i	mark-	och	anläggningsprojekt.	Det	 råder	därmed	
inga	tveksamheter	kring	vilken	grupp	ute	i	produktionen	som	skulle	spela	huvudroll	vid	
en	 eventuell	 implementering	 av	 verktyget	 och	 för	 den	 delen,	 även	 andra	 innovativa	
arbetssätt.	Platschefer	och	den	yngre	generationen	arbetsledare	står	tveklöst	i	framkant	
och	 är	mest	 öppna	 och	 framförallt	 konstruktiva	 när	 det	 kommer	 till	 att	 finna	 sätt	 att	
digitalt	 förbättra	 tillvaron	 för	 samtliga	 aktiva	 ute	 i	 produktionen.	 Resonemanget	 i	
föregående	mening	grundas	bland	annat	på	en	genomgående	drivkraft	kring	ämnet,	en	
uppvisad	 missnöjdhet	 över	 hur	 arbetsförhållanden	 idag	 ser	 ut,	 en	 redan	 besittande	
kunskap	 kring	 digital	 teknik	 samt	 en	 generell	 vilja	 till	 att	 digitalisera	 processer	 ute	
produktionen.	 Författarna	 ser	 även	 hos	 denna	 respondentgrupp,	 en	 inställning	 till	 att	
aldrig	 vara	 nöjd	 och	 slå	 sig	 till	 ro,	utan	 intervjuerna	 präglades	 av	 att	 ständigt	 försöka	
förbättra	och	effektivisera	samtliga	delar,	vilket	främjar	innovativa	idéer.		

På	frågan	huruvida	respondenterna	ställer	sig	till	branschens	öppenhet	emot	innovation,	
skiljer	 sig	 svaren	en	del.	 Författarna	 tycker	 sig	 se	att	de	 rutinerade	 respondenter	 som	
befunnit	sig	i	branschen	en	längre	tid	(sju	år	eller	mer),	påstår	att	branschen	är	mer	öppen	
än	 de	 orutinerade	 respondenter	 som	 verkat	 i	 sina	 roller	 en	 kortare	 tid	 (sju	 år	 eller	
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mindre).	De	rutinerade	respondenterna	nämner	också	att	dem	sett	större	förändringar	
och	förbättringar,	i	synnerhet	under	de	senaste	tio	åren.	Deras	syn	och	i	synnerhet	tid	i	
branschen	 kan	 enligt	 författarna	 vara	 en	 enkel	 förklaring	 till	 att	 respondentgruppen	
upplever	 branschen	som	mer	öppen.	Dem	har	 helt	 enkelt	 varit	 en	 del	 av	 byggsektorn	
under	en	längre	tid,	sett	de	förbättringar	och	förändringar	som	skett	och	under	en	längre	
tidsperiod	haft	möjlighet	att	utveckla	sitt	arbetssätt	både	tekniskt	och	praktiskt.	För	att	
exemplifiera	 detta	 vill	 författarna	 lyfta	 fram	 intåget	 av	 GPS,	 maskinstyrning	 och	 de	
senaste	tjugo	årens	samhällsdigitalisering	som	exempel.	Digitalisering	nämns	av	flera	lysa	
med	 sin	 frånvaro,	 framförallt	 ute	 i	 produktionen,	 men	 har	 trots	 detta	 påverkat	 olika	
arbetsuppgifter.	 Arbetsuppgifter	 som	 även	 tas	 upp	 under	 flera	 intervjuer,	 då	 talar	
författarna	allmänt	om	intervjuer	med	tjänstemän	och	i	synnerhet	om	arbetsuppgifter	så	
som	 mängdning,	 där	 olika	 digitala	 program	 idag	 används	 frekvent	 för	 att	 göra	 detta	
arbetsmomentet	 så	 effektivt	 och	 resultatsäkert	 som	möjligt.	 Vidare	 i	 denna	 analys	 ser	
författarna	därmed	kopplingen	i	att	de	respondenter	som	inte	haft	möjlighet	att	verka	i	
branschen	 i	 sju	 år	 eller	mer,	 inte	 heller	 har	 haft	möjlighet	 att	 se	 den	 utveckling	 som	
faktiskt	 skett.	 Aspekter	 som	 författarna	 anser	 ligger	 till	 grund	 för	 att	 dem	 upplever	
branschen	som	trögare	och	därmed	till	viss	del	konservativ.		

Slutligen,	på	frågan	varför	en	implementering	av	3D-modeller	i	ett	digitaliserat	samhället	
inte	 skett	 ute	 på	 mark-	 och	 anläggningsprojekt,	 upplever	 författarna	 att	 majoriteten	
väntar	på	att	något	radikalt	skall	hända.	En	passivitet	som	kan	exemplifieras	genom	att	
någon	skall	 trycka	på	en	knapp,	en	knapp	som	i	sin	tur	leder	till	att	 implementeringen	
startar.	En	frustrerande	känsla	författarna	tycker	sig	se	hos	de	aktiva	ute	i	produktionen	
är	att	dem	tycker	sig	sitta	och	vänta	utan	att	kunna	påverka.	En	rådande	ovisshet	 i	de	
svaren	 respondenterna	 givit,	 tydliggör	 även	 detta.	 Några	 pekar	 på	 projektering	 och	
upphandlingsform,	andra	riktar	kritik	på	bristande	engagemang	hos	kollegor,	vissa	påstår	
att	det	handlar	om	en	generationsfråga	och	andra	pekar	på	otydliga	krav	ifrån	ledning.	En	
tydlig	kontrast	är	att	ingen	egentligen	kan	sätta	fingret	på	vad	som	behöver	göras	för	att	
få	igång	verktyget	ute	i	produktionen.	Trots	ett	spretigt	fokus	gällande	just	den	biten,	kan	
författarna	däremot	se	en	samstämmig	åsikt	om	att	ett	implementerat	och	standardiserat	
arbetssätt	 innehållande	 3D-modeller	 på	 olika	 markprojekt,	 sedermera	 skulle	 ge	
fallföretagets	omfattande	arbete	med	VDC	en	skjuts	i	positiv	riktning.	Framsteg	görs	enligt	
respondenterna	 inte	 av	 ett	 fåtal	 personer,	 utan	 skall	 en	 lyckad	 implementering	 ske,	
behöver	 aktörer	 få	 med	 alla	 medarbetare	 på	 tåget.	 Författarna	 ser	 också	 att	 flertal	
respondenter	upplever	att	det	 först	efter	en	eventuell	 implementering,	blir	enklare	att	
skjuta	in	verktyget	mer	och	mer	och	till	större	och	större	utsträckning.	Någonting	som	
även	slår	författarna	är	att	samtliga	respondenter,	trots	uppvisad	frustration	och	ovisshet,	
ser	positivt	på	framtiden,	ingen	visar	egentligen	upp	någon	icke	tro,	varken	på	verktyget	
eller	på	en	eventuell	implementeringsprocess.						

	

	 	



39	
	

6 Diskussion 
I	 detta	 avsnitt	 följer	 en	 diskussion	mellan	 analysen	 och	 studiens	 teoretiska	 referensram.	
Kontraster	 lyfts	 upp	 till	 ytan,	 samband	 presenteras	 och	 hålrum	 diskuteras	 för	 djupare	
resonemang.			

6.1 Frustration 
I	tidigare	studier	däribland	Ji	et	al.	2009	och	Söderström	och	Olofsson	(2009),	lyfts	intåget	
av	 GPS	 fram,	 samtidigt	 tar	 studier	 som	 Tanoli	 et	 al.	 (2017)	 upp	 möjligheter	 till	
maskinstyrning.	 Dessa	 verktyg	 anses	 av	 tidigare	 forskning	 vara	 effektiva	 och	 digitala	
innovationer	 som	 påverkat	 mark-	 och	 anläggningsbranschen	 positivt.		
Innovationsimplementeringen	av	verktygen	bekräftades	även	i	författarnas	studie,	vilka	
framförallt	 intervjuade	mättekniker	 tog	upp	som	positiva	 innovationer	 i	deras	dagliga	
arbete.	Den	frustration	angående	ny	teknik	som	därmed	återfanns	hos	arbetsledning	och	
platsledningen	var	som	tidigare	nämnt	inte	något	som	noterades	i	lika	stor	utsträckning	
hos	mättekniker.	Utebliven	frustration	kan	enligt	författarna	i	samspel	med	den	teoretiska	
referensramen	knytas	till	att	det	under	senare	år	skett	en	relativt	stor	implementering	av	
ny	 teknik	 inom	 detta	 området.	 Här	 kan	 bland	 annat	 studien	 från	 Chae	 et	 al.	 (2011)	
benämnas	vilken	lyfter	fram	inskanning	av	topografi	med	hjälp	av	drönare	och	belyser	
den	allt	mer	populära	och	i	flertalet	fall	prioriterade	tekniken	som	ett	effektivt	arbetssätt	
vid	 3D-modellering	 av	 den	 omgivande	 byggmiljön.	 	 Författarna	 anser	 därmed	
mätteknikers	 arbetsuppgifter	 mer	 eller	 mindre	 utvecklats	 och	 digitaliserats	 till	 en	
avsevärt	 större	 utsträckning	 än	 resterande	 yrkesgruppers.	 Det	 finns	 tillsynes	 inget	
incitament	 för	 denna	 yrkesgrupp	 att	 varken	 kritisera	 eller	 för	 den	 delen	 visa	 upp	
frustration	över	en	föråldrad	produktion	när	digital	teknisk	utveckling,	på	dessa	punkter	
skett.	

Vidare	noterades	inte	heller	någon	större	frustration	över	utebliven	teknik	hos	studiens	
intervjuade	yrkesarbetare.	Här	vill	 författarna	belysa	att	maskinstyrning,	 i	allra	högsta	
grad	är	ett	verktyg	som	påverkat	denna	yrkesgrupp,	då	i	synnerhet	grävmaskinister,	men	
även	 markarbetare.	 Verktygets	 intåg	 har	 på	 senare	 år	 underlättat	 för	 dessa	 två	
yrkesroller,	framförallt	när	det	kommer	till	navigering	ute	på	arbetsplatsen.	Författarna	
vill	här	belysa	att	GPS	tillsammans	med	maskinstyrning	således	lett	till	att	maskinister	
bland	annat	har	skapat	sig	möjligheter	till	att	göra	egna	mindre	utsättningar,	vilket	har	
effektiviserat	både	yrkesarbetarnas	och	mätteknikernas	arbetsuppgifter.	Enligt	Tanoli	et	
al.	så	kan	det	 föregående	resonemang	förklaras	genom	att	maskinpositionering,	tydligt	
blivit	en	av	de	viktigaste	delarna	under	mark-	och	anläggningsprojekt.	Schaktarbete	utfört	
med	hög	hastighet	och	noggrannhet,	leder	därmed	enligt	Tanoli	et	al.	(2018)	ofta	till	att	
projekt	 blir	 lyckade,	 både	 i	 praktiska	 men	 i	 synnerhet	 med	 avseende	 på	 tidsmässiga	
aspekter.	Studien	kan	även	visa	att	tunga	maskiner,	så	som	larvgrävare	eller	hjulgrävare	
utrustade	med	AMG	(Automated	Machine	Guidance)	teknologi	enbart	kräver	5	procent	av	
en	mätteknikers	tid,	medan	andra	maskiner	kräver	21–30	procent	av	mätteknikers	tid.	
Författarna	vill	här	belysa	att	markarbetare	numera	har	möjligheten	till	att	med	en	enkel	
fråga	 ställd	 till	 maskinisten,	 få	 ett	 rör	 eller	 en	 brunn	 utsatt	 med	 skopan,	 vilket	 ökar	
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kvalitén	och	effektiviserar	processerna.		Författarna	vill	också	påstå	att	digital	teknik,	likt	
för	mättekniker,	i	viss	utsträckning	även	positivt	påverkat	yrkesarbetarnas	roller	i	den	
bemärkelsen	att	det	tydligt	inte	finns	någon	anledning	för	denna	yrkesgrupp	att	visa	upp	
någon	större	frustration.		

Vidare	 i	 detta	 resonemang	 kan	 författarna	 dock	 inte	 utelämna	 att	 yrkesarbetarnas	
arbetsuppgifter,	 bortsätt	 från	 ovan	 nämnda,	 mer	 eller	mindre	 inte	 har	 någon	 teknisk	
administrativt	eller	för	den	delen	digital	karaktär.	Författarna	kan	inte	heller	utelämna	
risken	att	kunskapen	kring	digital	teknik	så	som	3D-modeller,	hos	denna	yrkesgrupp	av	
olika	anledningar	inte	heller	är	så	stor.	Dessa	två	aspekter	spelar	enligt	författarna	även	
de,	 huvudroller	 i	 resonemanget	 kring	 yrkesarbetarnas	 uteblivna	 frustration	 kring	
implementerad	teknik	i	produktionen	för	mark-	och	anläggningsprojekt.		

Med	ståndpunkt	i	tidigare	styckets	resonemang	är	därmed	ett	ifrågasättande	på	sin	plats.	
Ifrågasättande	 gentemot	 attityden	 hos	 yrkesarbetare	 för	 den	 tillsynes	 passiva	
inställningen	 till	 3D-modeller,	 då	 verktyget	 enligt	 Tanoli	 et	 al.	 (2018)	 och	 Jongeling	
(2008)	visar	på	en	ökad	förståelsen,	underlättande	vid	planering,	och	eliminerandet	av	fel	
som	uppstår	på	grund	av	bristande	förståelse	av	2D-ritningar.	Här	anser	författarna	att	
aspekten	kring	ökad	förståelse	och	en	mer	komplett	bild	över	hela	projektet	är	något	som	
berör	yrkesarbetarnas	roller	mest	 i	 jämförelse	med	andra	grupper	ute	 i	produktionen.	
Därav	 återspeglas	 inget	 annat	 än	 att	 resonemanget	 kring	 yrkesarbetarnas	 bristande	
kunskap	kring	verktyget	i	allra	högsta	grad	är	väsentligt	och	en	aspekt	som	starkt	lyser	
igenom.	 Hade	 kunskapen	 kring	 teorins	 porträtterande	 av	 verktygets	 potential	 nått	
yrkesarbetarna,	hade	antagligen	inte	denna	ibland	avvaktande	och	tillsynes	omotiverade	
inställning	till	verktyget,	hos	dem	funnits.		Detta	påvisar	enligt	författarna	även	vikten	av	
att	det	för	fallföretaget,	om	man	vill	nå	resultat	med	verktyget,	är	väsentligt	att	utbilda	
samt	väcka	intresset	hos	samtliga	involverade	gällande	3D-modeller.		

6.2 Dagens handlingar 
Côté	et	al.	(2013)	belyser	den	problematik	som	tillsynes	kan	uppstå	genom	de	sätt	som	
byggbranschen	 idag	 presenterar	 sina	 projekt	 på.	 Côté	 et	 al.	 (2013)	 menar	 att	 den	
helhetsbild	 som	 erhålls	 ifrån	 dagens	 rådande	 2D-handlingar,	 i	 synnerhet	 under	 stora	
projekt,	 ofta	 kan	 vara	 bristfällig.	 Föregående	 resonemang	 bekräftas	 starkt	 genom	
författarnas	studie,	där	framförallt	intervjuade	arbetsledare	och	yrkesarbetare	lyfter	fram	
komplexiteten	kring	erhållandet	av	en	helhetsbild	på	större	projekt	som	ett	stort	problem.	
Côté	et	al.	 (2013)	behandlar	även	det	orimligt	stora	antal	handlingar	som	idag	behövs	
under	olika	projekt	och	tar	även	upp	den	stora	risken	för	att	detaljer	i	ritningar,	på	grund	
av	 detta	 går	 förlorade.	 Något	 som	 även	 intervjuade	 respondenter	 belyser,	 där	
dokumenthanteringen	 allt	 för	 ofta	 blir	 ett	 oordnat	 återkommande	 problem	 som	 i	
synnerhet	 fallföretagets	 arbetsledare	 och	 platschefer,	 dagligen	 tvingas	 kämpa	 med.	
Författarna	 vill	 här	 belysa	 den	 tvetydighet	 som	 tillsynes	 erhålls	 i	 den	 information	
projekteringen	 levererar	och	är	 enligt	 författarna	en	 stor	bidragande	anledning	 till	de	
olika	LPP-momenten	som	ute	i	produktionen	tvingas	utföras.		
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Författarna	vill	däremot	genom	ovan	styckes	resonemang	öppna	upp	möjligheten	till	att	
det	 finns	en	till	sida	av	myntet.	Författarna	vill	därmed	hävda	att	 tvetydlig	leverans	av	
projekteringsmaterial	 inte	alltid	behöver	betyda	att	projekteringen	har	brustit	när	det	
kommer	till	kompetens	eller	för	den	delen	att	det	har	slarvats.	Det	bör	dock	understrykas	
att	dålig	projektering	självklart	kan	 förekomma,	men	det	 finns	teorier	och	studier	som	
säger	 annat.	 Däribland	 studien	 från	 Jongeling	 (2008)	 och	 i	 synnerhet	 åsikter	 ifrån	
intervjuade	platschefer,	vilka	båda	är	inne	på	samma	spår.	Jongeling	(2008)	menar	i	sin	
studie	 att	 den	 enskilda	 individens	 tolkande	 av	 olika	 ritningar,	 ofta	 är	 problemet.	
Intervjuade	 platschefer	 menar	 i	 sin	 tur,	 att	 det	 frustrerande	 nog	 under	
utförandeentreprenader,	erhålls	handlingar	från	ett	organisatoriskt	mått	mätt	avlägsen	
part	som	i	själva	verket	inte	har	någon	erfarenhet	ifrån	fallföretagets	tidigare	projekt	eller	
för	den	delen	delar	fallföretagets	och	dess	anställdas	värderingar	gällande	handlingar.	I	
klartext	vill	författarna	förklara	detta	genom	att	det	för	olika	projektörer,	kan	bli	svårt	att	
till	hundra	procent	förmedla	och	klargöra	alla	sina	idéer	och	tekniska	lösningar	till	det	
aktiva	ute	i	produktionen	via	2D-handlingar.	Resonemanget	bygger	enligt	författarna	på	
att	 projektören	 ritar	 och	 dimensionerar	 således	 olika	 lösningar,	 varpå	 dessa	 ute	 i	
produktionen	 och	 hos	 den	 enskilda	 individen	kan	 tolkas	 på	 ett	 helt	 annat	 sätt	 än	 vad	
projektören	i	själva	verket	hade	i	åtanke.	Lägg	där	till	den	komplexitet	som	faktiskt	råder	
inom	olika	byggprojekt	så	blir	det	ännu	mer	tydligt	att	det	helt	enkelt	är	svårt	att	förmedla	
alla	detaljer	och	tekniska	lösningar	med	hjälp	av	enbart	två	dimensioner.	Författarna	vill	
därmed	 stå	 fast	 i	 att	 fenomenet	 inte	 behöver	 bottna	 i	 att	 vi	 inom	 byggbranschen	 har	
bristande	kompetens	hos	våra	projektörer,	utan	problemet	kan	lika	väl	grunda	sig	i	det	
tillsynes	föråldrade	sätt	vi	idag	presenterar	våra	mark-	och	anläggningsprojekt	på.		

Vidare	 upplever	 författarna	 att	 resonemang	 kring	 projektörens	 helhetsbild	 behöver	
diskuteras,	 då	 författarna	 i	 studien	 inte	 kan	 bortse	 från	 risken	 av	 att	 projekterande	
konsulter,	 i	 vissa	 fall	 själva	 kan	 ha	 svårt	 att	 genom	 2D-projektering	 skapa	 sig	 en	
helhetsuppfattning	 om	 vad	 de	 faktiskt	 producerar.	 Bristfällig	 helhetsbild	 redan	 under	
projektering	 betyder	 att	 2D-handlingar	 skapar	 problem	 innan	 de	 ens	 nått	 ut	 i	
produktionen.	Här	upplever	författarna	att	det	inte	behövs	en	närmre	analys	för	att	förstå	
att	denna	bristande	helhetsbild	hos	projektören	sedermera	kommer	att	föras	över	till	de	
aktiva	 ute	 i	 produktionen.	 Genom	 resonemanget	 vill	 författarna	 därför	 belysa	 att	
problemet	inte	enbart	är	avsett	för	produktionen	att	stävja,	utan	byggbranschen	är	en	hel	
kedja	som	behöver	passa	 ihop	för	att	 fungera.	Författarna	vill	mena	att	kedjan	behöva	
klaffa	i	sådan	utsträckning	att	aktörer	skall	kunna	ställa	krav	på	konsulters	projektering.	
Krav	 där	 rätt	 information	 levereras,	 vilket	 kan	 betyda	 att	 konsulter	 exempelvis	 skall	
besitta	 sådan	 kompetens	 att	 dem	 är	 kapabla	 att	 leverera	 information	 eller	 data	 som	
aktörer	enkelt	själva	kan	utforma	till	en	3D-modell	om	så	önskas.	

6.3 Synen på 3D-modeller 
Moon	 och	 Seo	 (2017)	 fastställer	 att	 arbetssätt	 så	 som	 VDC,	 erbjuder	 oändligt	 stora	
möjligheter,	inte	bara	för	byggskedet	utan	också	för	mark-	och	anläggning.	Moon	och	Seo	
(2017)	hävdar	 dock	 att	 den	 3D-modellering	 som	 idag	 sker,	 i	merparten	 av	 fall	 enbart	
appliceras	 på	 strukturella	 objekt	med	 konkret	 parametrisk	 geometri.	 En	 avsaknad	 av	
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modelleringsapplicering	på	markprojekt	som	även	styrks	genom	författarnas	studie,	där	
det	tidigare	nämnts	ifrån	bland	annat	intervjuade	platschefer	att	byggskedet	ligger	före	i	
utvecklingen,	i	synnerhet	när	det	kommer	till	3D-modellering.	Mycket	tyder	därmed	på	
att	de	aspekter	som	Moon	och	Seo	(2017)	men	även	Tanoli	et	al.	(2018)	tar	upp	gällande	
komplexiteten	kring	att	modellera	topografi	stämmer.	I	synnerhet	menar	Moon	och	Seo	
(2017)	genom	sin	studie	att	mark	och	anläggning	halkat	efter,	då	det	tillsynes	är	lättare	
att	 skapa	 3D-modeller	 på	 konkreta	 objekt	 så	 som	hus.	 Författarna	 stämmer	 in	 i	detta	
resonemang	och	ser	fenomenet	som	en	av	anledningarna	till	att	mark	och	anläggning,	på	
denna	punkt	inte	nått	upp	i	samma	digitala	nivå	som	bygg.	

Vidare	ser	författarna	en	tydlig	samstämmighet	mellan	den	teoretiska	referensramen	och	
erhållna	 svar	 gällande	 synen	 på	 3D-modeller	 ifrån	 framförallt	 mättekniker	 och	
arbetsledare.	Mättekniker	syftar	framförallt	på	att	dem	av	tidigare	erfarenheter	kommit	
igång	med	arbetet	på	projekten	på	ett	enklare	och	effektivare	sätt	vid	nyttjandet	av	3D-
modeller.	Jongeling	(2008)	påstår	att	det	initialt	krävs	större	arbetsinsats	vid	uppstart	av	
projekteringen	vid	användandet	av	olika	BIM-verktyg.	Jongeling	(2008)	påvisar	dock	att	
förlorad	tid	vid	uppstart,	 tjänas	 in	 i	senare	skeden	både	 i	projektering	och	produktion.	
Resonemanget	 från	 Jongelin	 (2008)	 exemplifieras	 även	 genom	 att	 den	 totala	
arbetsbelastningen	 vid	 ett	 senare	 skede	 blir	 mindre,	 vilket	 tydligt	 visas	 då	 det	 vid	
projektens	 uppstartskede	 av	 produktionen,	 enligt	 denna	 respondentgrupp,	 förenklas	
genom	att	kunna	nyttja	en	3D-modell.		

Som	 tidigare	nämnt	 finner	 författarna	en	 tydlig	 samstämmighet	mellan	 respondenters	
svar	 och	 den	 teoretiska	 referensramen	 i	 synnerhet	 gällande	 synen	 på	 3D-modeller.	
Således	 finner	 författarna	det	svårt	att	hitta	hålrum	att	 föra	resonemang	kring.	 Ji	et	al.	
(2009)	 lyfter	dock	 fram	aspekter	 i	 sin	 studie	där	olika	beslutsprocesser	anses	vara	en	
viktig	del	i	digitaliserandet	av	mark-	och	anläggningsprojekt.	Ji	et	al.	(2009)	hävdar	även	
att	beslut	kring	antalet	maskiner,	arbetare	och	lastbilar,	inom	en	organisation	inte	allt	för	
sällan	 grundar	 sig	 i	 tidigare	 erfarenheter	 från	 andra	 mark-	 och	 anläggningsprojekt.	
Slutligen	belyser	Ji	et	al.	(2009)	att	dessa	beslutsprocesser	skulle	underlättas	med	hjälp	
av	digitaliseringar	så	som	nyttjandet	av	3D-modeller.		

Beslutsprocesserna	diskuterades	aldrig	under	utförda	 intervjuer,	men	betraktas	enligt	
författarna	 inte	 heller	 som	 några	 hålrum,	 då	 detta	 anses	 vara	 frågor	 som	 i	 större	
utsträckning	behandlas	under	projekteringen.	Visst,	platschefer	och	arbetsledare	har	 i	
vissa	fall	ett	finger	med	under	projekteringen,	men	inte	i	sådan	stor	utsträckning	att	dessa	
frågor	kopplat	till	3D-modeller	skulle	behandlas	före	eventuella	frågor	direkt	kopplade	
till	 utförda	 moment	 och	 problematik	 ute	 i	 produktionen.	 Avslutningsvis	 i	 detta	
resonemang	ser	däremot	författarna	ett	stort	incitament	för	aktörer	till	att	uppfylla	dessa	
tjänstemäns	 önskan	 om	 att	 få	 vara	 en	 större	del	 av	 projekteringen	 då	 det	 tillsynes	 är	
tjänstemännen	som	sitter	på	färsk	erfarenhet	kring	tidigare	projekt.				
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6.4 Förutsättningar och krav 
När	 det	 kommer	 till	 förutsättningar	 och	 i	 synnerhet	 de	 krav	 som	 intervjuade	
respondenter	skulle	ställa	på	en	 implementerad	3D-modell,	menar	 författarna	att	det	 i	
grund	och	botten	handlar	om	att	de	vill	ha	en	byggnadsinformationsmodell	och	inte	en	
visualiseringsmodell.	Ståndpunkten	i	föregående	resonemang	bottnar	i	att	merparten	av	
intervjuade	respondenter	i	en	3D-modell	önskar	få	ut	mer	än	att	enbart	ha	möjligheten	
till	 att	 kunna	 visualisera	 det	 aktuella	 projektet.	 Här	 talar	 författarna	 bland	 annat	 om	
önskningar	till	att	kunna	hämta	information	kring	allt	material,	ta	ut	lutning	på	olika	rör	
och	 ha	 möjlighet	 att	 kunna	 mängda	 i	 modellen.	 Krav	 som	 enligt	 författarna	 i	 viss	
utsträckning	gör	3D-modellen	till	en	byggnadsinformationsmodell	och	styrks	av	Jongeling	
(2008),	som	definierar	BIM	i	sin	studie	genom	att	med	hjälp	av	3D-objekt,	strukturera	och	
presentera	all	information	som	genereras	i	en	byggnad	under	hela	dess	livscykel.	Studien	
påvisar	även	att	en	3D-modell	i	sig	inte	kan	definieras	som	BIM	utan	att	det	är	först	när	
den	 kombineras	 med	 just	 sådan	 information	 om	 processen	 och	 produkten	 som	
respondenterna	önskar,	det	blir	en	byggnadsinformationsmodell.	Höga	krav	kan	tyckas,	
men	författarna	väljer	att	vinkla	kraven	till	något	positivt	och	 framhäver	detta	som	en	
ypperlig	möjlighet	att	vidareutveckla	3D-modellen	utefter	vad	produktionen	önskar	och	
anser	att	de	skulle	ha	nytta	utav.		

Vidare	 upplever	 författarna,	 med	 bakgrund	 i	 den	 teoretiska	 referensramen	 och	 i	
synnerhet	 med	 kunskap	 erhållen	 ifrån	 respondenters	 ställda	 krav,	 att	 det	 finns	 två	
alternativa	vägar	att	gå	gällande	implementering	av	verktyget.	Den	första	vägen	belyser	
vikten	och	fördelar	i	att	till	en	början	implementera	en	visualiseringsmodell	för	att	vid	ett	
senare	skede	gå	mer	mot	BIM.	 	Resonemanget	bygger	på	en	implementering	i	små	steg	
och	lyfts	av	författarna	fram	med	hänsyn	till	att	aktörer	inte	kan	anta	graden	av	teknisk	
skicklighet	hos	alla	aktiva	ute	i	produktionen.	Något	som	även	Mandujano	et	al.	(2017)	i	
sin	 studie	 belyser	 och	 menar	 att	 bristande	 teknisk	 skicklighet	 är	 en	 av	 de	 största	
anledningarna	 till	 att	 aktörer	 inte	använder	sig	av	digitala	verktyg	ute	 i	produktionen.	
Författarna	ser	därmed	vikten	av	att	modellen	och	verktyget	inte	blir	för	komplicerat	att	
använda	då	detta	skulle	kunna	leda	till	ökade	gap	mellan	de	som	är	oengagerade	och	de	
som	är	redan	är	engagerade	och	tillsynes	insatta	i	arbetet	med	3D-modeller.	Vidare	anser	
författarna	att	en	3D-modell	innehållande	enbart	visualiseringsmöjligheter,	i	allra	högsta	
grad	 även	 skulle	 vara	 användbar	 för	 det	 teknisk	 skickliga	 ute	 i	 produktionen,	 trots	
utebliven	byggnadsinformation	i	modellen.	Något	som	även	bekräftas	av	Jongeling	(2008)	
som	 beskriver	 de	 stora	 fördelar	 som	 erhålls	 genom	 att	 ha	 konstruktionsritningar	
visualiserade	 i	 3D	 då	 dessa	 gör	 projektet	 mer	 överskådligt,	 vilket	 också	 ökar	
tillförlitligheten	 till	 ritningen	 och	 minskar	 misstag	 som	 annars	 inte	 skulle	 upptäckts	
förrän	senare	 i	processen.	Lägg	där	till	att	det	fortfarande	skulle	 finnas	möjligheter	att	
kombinera	en	visualiseringsmodell	med	2D-handlingar	och	fördelar	går	enligt	författarna	
att	 finna.	 En	 sista	 aspekt	 som	 enligt	 författarna	 är	 värd	 att	 framhäva	 via	 en	
implementering	i	små	steg,	är	att	det	potentiellt	skulle	bli	enklare	för	de	mindre	tekniskt	
skickliga	 att	 följa	 med	 innovationsutvecklingen.	 Här	 belyser	 författarna	 att	 en	 tydlig	
inkörningsperiod,	utan	att	behöva	behärska	alla	applikationer	och	tekniska	funktioner	för	
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att	få	ut	information	ur	modellen,	skulle	leda	till	ökade	möjligheter	att	få	med	samtliga	på	
innovationståget.		

Vidare	 vill	 författarna	 även	 belysa	 den	 andra	 vägen	 att	 gå	 vid	 en	 implementering	 av	
verktyget.	Här	talar	författarna	om	att	uppfylla	merparten	av	respondenternas	krav	och	
applicera	 en	 helhetsimplementering	 av	 BIM.	 Inte	 enbart	 för	 att	 flertalet	 intervjuade	
respondenter	önskar	detta,	utan	också	för	att	öka	användarnivån	och	effektiviteten	hos	
de	som	redan	idag	är	digitalt	skickliga	när	det	kommer	till	nyttjandet	av	3D-modeller.	Här	
anses	det	enligt	författarna	vara	av	stor	vikt	att	byggnadsinformationsmodellen	och	dess	
program	har	en	sådan	låg	användartröskel	som	möjligt.	Författarnas	resonemang	kring	
detta	styrks	enligt	Bosch-Sijtsema	et	al.	(2017)	som	framhäver	komplex	programvara	som	
ett	 stort	 hinder	 vid	 en	 implementering	 av	 BIM,	 studien	 belyser	 även	 individers	 olika	
kunskapsnivåer	som	en	del	av	den	komplexitet	som	rör	implementerandet	av	verktyget.	
Här	ser	författarna	att	BIM-verktyget	som	väljs	skall	främja	även	de	lite	mindre	teknisk	
skickliga.	 Främjandet	 betyder	 att	 den	 enskilda	 individen	 skall	 kunna	 nyttja	 verktyget	
genom	att	enbart	behöva	behärska	fåtal	funktioner.	För	att	exemplifiera	”behärska	fåtal	
funktioner”	vill	författarna	belysa	Microsoft	Word	eller	liknande	ordbehandlingsprogram,	
vilka	är	program	som	de	flesta	kan	nyttja.	I	resonemanget	vill	författarna	hävda	att	det	
existerar	 ytterst	 få	 individer	 som	 verkligen	 kan	 nyttja	 Microsoft	 Word	 till	 sin	 fulla	
potential	innehållande	alla	funktioner	och	applikationer.	Trots	detta	har	programmet	en	
sådan	 låg	 användartröskel	 att	 samtliga	 oberoende	 teknisk	 skicklighet	 kan	 använda	
verktyget	 till	dess	ändamål.	Betydelsen	av	en	 låg	användartröskel	 är	 enligt	 författarna	
därav	av	stor	vikt,	då	risker	finns	att	en	helhetsimplementering	av	BIM,	resulterar	i	att	
individer	tappar	intresse,	vilja	och	drivkraft	vid	problem	uppkomna	på	grund	av	bristande	
teknisk	kompetens.		

Båda	 vägarna	 har	 sina	 respektive	 fördelar,	 men	 även	 tydligt	 samstämmiga	 fördelar	
kopplade	 till	 den	 teoretiska	 referensramen.	 Här	 vill	 författarna	 belysa	 vikten,	 att	 för	
fallföretaget,	 ständigt	 sträva	 efter	 att	 utvecklas,	 hitta	 nya	 möjligheter	 och	 visa	 sina	
anställda	 och	 i	 synnerhet	 de	 redan	 nu	 tekniskt	 skickliga	 att	 det	 finns	 en	 vilja	 till	 att	
digitalisera,	förbättra	och	förnya	processer.	En	strävan	som	bekräftas	genom	Abbot	och	
Ugwuoke	 (2018),	 som	 i	 sin	 studie	beskriver	att	nyckeln	 till	 organisatorisk	 tillväxt	och	
utveckling,	är	att	sträva	efter	innovation,	där	innovation	i	själva	verket	är	ett	begrepp	som	
är	centralt	för	ekonomisk	tillväxt	och	kan	vara	ett	framgångsrecept	för	företag	att	skapa	
sig	konkurrensfördelar.	Resonemanget	ovan	grundas	 i	med	hänsyn	 till	 framförallt	den	
yngre	 generationen	 arbetsledare,	 då	 det	 tillsynes	mot	 ledningen,	 finns	 en	 del	 kritiska	
stämmor	att	hämta	inom	denna	respondentgrupp.				

Vidare	vill	författarna	diskutera	förutsättningar	så	som	projektstorlek,	vilket	tillsynes	är	
en	 aspekt	 som	 enligt	 Bosch-Sijtsema	 et	 al.	 (2017)	 anser	 spela	 stor	 roll	 vid	
implementerandet	 av	 tekniska	 verktyg	 så	 som	 3D-modeller.	 Projektförutsättningar	 är	
även	något	som	författarna	tidigare	lyft	farm	och	aspekten	har	genom	författarnas	studie	
bekräftats	 spela	 en	 nyckelroll	 vid	 implementering	 av	 3D-modeller	 i	 mark-	 och	
anläggningsprojekt.	 Bosch-Sijtsema	 et	 al.	 (2017)	 belyser	 intressanta	 hinder	 för	 i	
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synnerhet	implementerandet	av	BIM.	Aspekter	som	talar	emot	verktyget	är	enligt	Bosch-
Sijtsema	et	 al.	 (2017)	brist	på	efterfrågan	och	kan	 förkomma	 i	 en	mängd	 fall	så	 som	 i	
exempelvis	 mindre	 projekt,	 där	 användandet	 av	 BIM	 blir	 överflödigt	 och	 enbart	 en	
kostnad	som	inte	behövs.	Författarna	anser	här	att	det	för	fallföretaget	är	av	största	vikt,	
att	noga	välja	ut	vilka	projekt	som	skall	innefatta	3D-modeller,	detta	för	att	verktyget	hos	
det	anställda,	skall	bidra	med	positiv	förändring	och	inte	enbart	kännas	som	en	onödig	
belastning.			

6.5 Problem i mark- och anläggningsprojekt 
Tanoli	 et	 al.	 (2018),	 Jongeling	 (2008)	 och	 Heng	 et	 al.	 (2009)	 framhäver	 och	 i	 viss	
utsträckning	även	helgonförklara	digitala	verktyg	så	som	VDC,	BIM	och	för	den	delen	3D-
modeller.	En	helgonförklaring	av	verktygen	som	författarna	även	ser	hos	en	stor	andel	av	
de	intervjuade	respondenterna.	Det	råder	därmed	inga	tvivel	om	att	det	inom	branschen	
finns	en	inställning	om	att	merparten	av	de	existerande	problemen	ute	i	produktionen,	
helt	 och	 hållet	 går	 att	 stävja,	med	 hjälp	 av	 tekniska	 innovationer	 och	 digitala	 verktyg.	
Synen	på	verktygen	anses	hos	författarna	vara	en	aning	problematiskt,	då	VDC,	BIM	eller	
i	 synnerhet	 3D-modeller,	 inte	 är	 lösningen	 på	 alla	 branschens	 problem,	 även	 om	
verktygen	tillsynes	porträtteras	så.		

Författarna	ser	risker	i	ovan	styckes	resonemang	och	i	att	företag	lägger	ner	mycket	tid	
och	 stora	 summor	 pengar	 på	 att	 implementera	 och	 få	 ut	 verktygen	 i	 produktionen.	
Författarna	anser	att	det	inte	finns	någonting	som	egentligen	säger	att	individerna	som	
verkar	i	produktion,	trots	en	eventuell	implementering,	i	viss	utsträckning	ändå	kommer	
att	ställas	inför	samma	problem	som	dem	ställts	inför	tidigare.	Om	inte	annat	är	risken	
enligt	författarna	stor	att	det	i	ett	tidigt	skede	under	en	implementeringsfas,	dyker	upp	
nya	 problem	 som	 behöver	 lösas.	 Författarnas	 resonemang	 styrks	 av	Mandujano	 et	 al.	
(2017),	som	menar	att	branschens	verksamma	saknar	standardiserade	arbetsrutiner	och	
krav	för	att	genomföra	en	implementering	fullt	ut,	vilket	behövs	för	att	exempelvis	kunna	
tillämpa	 företagsspecifika	 VDC-strategier	 inom	 projekten.	 Mandujano	 et	 al.	 (2017)	
belyser	även	teknisk	kompetensen	som	ett	av	de	största	hindren	och	en	stor	anledning	till	
att	aktörer	idag	inte	arbetar	med	VDC.		

Författarna	vill	dock	belysa,	med	hänsyn	 till	 tidigare	 stycke,	 att	det	 å	 andra	 sidan	 inte	
heller	 finns	 någonting	 som	 talar	 emot	 att	 problem,	 med	 hjälp	 av	 dessa	 verktyg,	 inte	
kommer	 att	 försvinna	 helt.	 Ännu	 mindre	 menar	 författarna	 att	 man	 inte	 borde	
implementera	verktygen,	snarare	tvärtom.	Resonemanget	tas	upp	enbart	för	att	lyfta	ett	
varningens	finger	för	branschens	just	nu	rådande	övertro	på	verktygen.	Även	för	att	det	
enligt	författarna	anses	lämpa	sig	bäst,	att	för	branschen	tala	om	och	belysa	vilka	problem	
som	 skulle	 kunna	 minimeras,	 istället	 för	 att	 tala	 om	 vilka	 problem	 som	 kommer	 att	
försvinna	helt.			

Vidare	går	det	utefter	intervjuresultatet	inte	att	misstolka	och	som	även	nämnts	flertalet	
gånger	i	författarnas	studie,	att	de	flesta	problem	som	idag	existerar	ute	i	produktionen	
på	mark-	 och	 anläggningsprojekt,	 bottnar	 i	 bristfällighet	 i	 handlingar.	 Åtminstone	 ser	



46	
	

samtliga	respondenter	handlingarna	som	det	absolut	största	problemet	och	de	problem	
så	som	LPP,	merarbeten	och	material	som	saknas	är	aspekter	som	till	följd	av	bristfälliga	
handlingar,	uppkommer.	Däremot	kan	inte	författarna	undgå	att	belysa	risken	av	att	det	
för	 intervjuade	 respondenter	 är	 väldigt	 lätt	 att	 kritisera	 rådande	 handlingar.	
Resonemanget	tas	upp	då	2D-presentation	av	projekt,	enligt	Côté	et	al.	(2013)	är	det	mest	
vanligaste	 och	 anses	 enligt	 flertalet	 intervjuade	 respondenter	 vara	 en	 av	 de	 mest	
föråldrade	delarna	av	branschen.	För	att	klargöra	detta	menar	författarna	att	det	tillsynes	
finns	risk	att	det	tillsynes	blir	lätt	att	för	enskilda	individen	kritisera	något	som	tydligt	
hängt	 kvar	 länge	 och	 i	 ett	 digitaliserat	 samhälle,	 digitalt	 skulle	 kunna	 förbättras.	
Författarna	vill	dock	vara	tydliga	med	att	dem	inte	motsätter	sig	respondenternas	syn	på	
att	 det	 finns	 förbättringspotential	 i	 dagens	 erhållna	 handlingar,	 ännu	 mindre	 att	 de	
behöver	digitaliseras.	Författarna	blundar	inte	heller	för	de	problemkedjor	som	skapas.	
Kedjor	som	till	en	början	grundar	sig	i	en	tidspressad	produktion	med	handlingar	som	
inte	hinner	granskas	och	i	synnerhet,	enligt	författarnas	studie,	inte	lever	upp	till	de	krav	
och	önskemål	som	ställs.		

Författarna	 ser	 även,	 med	 hänsyn	 till	 tidigare	 stycke	 de	 problem	 gällande	 den	 stora	
belastning	som	fallföretagets	mättekniker	på	projekten	ställs	inför.	Författarna	vill	hävda	
att	mättekniker	är	den	yrkesgrupp	som	besitter	störst	kunskap	i	att	utläsa	information	ur	
dagens	handlingar,	därav	utsätts	även	yrkesgruppen	för	en	stor	dos	av	frågor	som	ställs	
på	grund	av	de	oklarheter	som	existerar.	Mätteknikerna	står	även	för	utsättningar	och	
inmätningar	på	arbetsplatsen	och	ansvarar	därmed	för	att	projektet	sitter	på	korrekta	
handlingar,	 som	 vid	 revideringar	 behöver	 uppdateras.	 Därav	 resonemanget	 kring	 att	
mätteknikerna	i	flera	fall	figurerar	som	teknisk	support	åt	andra	projektdeltagare.	Således	
är	mätteknikerna	enligt	författarna	också	en	av	de	yrkesgrupper	som	skulle	använda	en	
fullständig	projekterad	3D-modell	mest.	Författarna	menar	också	att	för	yrkesgruppens	
egen	 vinning	 skulle	 en	 implementerad	 3D-modell	 även	 leda	 till	 en	 minskad	
arbetsbelastning	i	form	av	frågor	som	andra	projektdeltagare,	genom	att	nyttja	verktyget,	
skulle	lyckas	svara	på	själva.		

Vidare	vill	författarna	diskutera	kommunikationen	mellan	skedena	mark	och	bygg,	som	
ofta	lyfts	fram	som	ett	problem	ute	i	produktionen	på	grund	av	bristande	kommunikation,	
oförståelse	 för	 respektive	 arbetssätt	 och	 bristande	 kunskap	 kring	 respektive	 skedes	
prioriteringar.	Love	och	Li	(2000)	visar	att	det	finns	en	stark	korrelation	mellan	minskad	
effektivitet	på	grund	av	att	arbete	i	vissa	fall	behöver	göras	om	inom	byggproduktion	på	
grund	 av	 felaktig	 och	 missvisande	 information.	 Studien	 belyser	 även	 att	
implementeringar	av	tekniska	innovationer,	leder	till	ökade	möjligheter	att	skapa	sig	en	
överblick	 över	 specifika	 arbetsuppgifter	 samt	 en	 ökad	 överblick	 kring	 förändringar	 i	
utförandet	under	produktionsfasen.	Här	påvisar	även	studien	att	IKT	tillåter	information	
att	 överföras	 till	 och	 från,	 men	 också	 inom	 byggarbetsplatser	 på	 olika	 sätt.	 Vidare	 i	
resonemanget	och	i	samspel	Love	och	Li	(2000)	ser	författarna	att	tekniska	innovationer	
så	 som	3D-modeller	 innehållande	 både	markskede	 och	 byggskede,	 skulle	 kunna	 bidra	
med	bättre	kommunikation	mellan	respektive	skede	och	därmed	till	viss	utsträckning	öka	
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chanserna	 till	 att	 luckra	 upp	 den	 tillsynes	 stora	 friktion	 som	 idag	 råder	mellan	 dessa	
instanser.				

6.6 Innovationer i byggsektorn 
Gambatese	 och	 Hallowell	 (2011)	 identifierar	 i	 sin	 studie,	 tre	 stycken	 nyckelsteg	 vid	
implementerandet	 av	 teknologisk	 innovation	 inom	 organisationer	 verksam	 i	
byggbranschen.	1.	Generalisering	och	konceptualisering	av	en	ny	idé,	2.	Utveckling	av	den	
nya	 teknologin	 och	 3.	 Kunskapsöverföring	 och	 efterföljande	 justeringar	 för	 att	 lösa	
specifika	problem.	Författarna	anser	genom	sin	studie	att	fallföretaget	i	skrivande	stund	
passerat	punkt	ett	och	befinner	sig	på	punkt	två,	genom	att	ha	tagit	fram	idén	kring	3D-
modeller	i	mark-	och	anläggningsprojekt	och	nu	försöker	utforma	verktyget	på	ett	sätt	
som	 passar	 produktionen.	 Punkt	 tre,	 går	 enligt	 författarna	 inte	 att	 nå	 förrän	 en	
implementering	 har	 genomförts	 däribland	 efterföljande	 justeringar	 som	 författarna	
belyst	i	tidigare	avsnitt	6.4	förutsättningar	och	krav,	genom	att	utveckla	modellen	mer	mot	
BIM.		

Gambatese	och	Hallowell	(2011)	Tar	upp	tre	nyckelsteg	i	dessa	ingår	aspekter	så	som	att	
fastställa	nya	arbetsstrategier	och	att	utforma	nya	processer.	Gambatese	och	Hallowell	
(2011)	belyser	även	 identifierandet	av	olika	behov	 för	att	 lösa	problem.	Här	upplever	
författarna	att	det	inte	råder	några	tvivel	om	att	det	finns	behov	av	att	lösa	olika	problem,	
något	som	författarnas	studie	inte	minst	belyser	under	avsnittet	6.5	problem	i	mark-	och	
anläggningsprojekt.	 Utformning	 och	 fastställning	 av	 arbetsstrategier	 och	 processer	 är	
dock	 något	 som	 författarna	 anser	 att	 fallföretaget	 behöver	 arbeta	med,	 då	 inte	minst	
under	en	implementeringsfas.	Här	i	syfte	att	stävja	de	riskfaktorer	som	Mandujano	et	al.	
(2017)	 tar	 upp,	 bland	 annat	 om	 att	 branschens	 verksamma	 saknar	 klara	
implementeringsriktlinjer.					

Gambatese	och	Hallowell	(2011)	väljer	i	sin	studie	även	att	fokusera	på	motivation	och	
belyser	att	oavsett	 vilken	process	 som	genomförs,	 kommer	 inte	 tekniska	 innovationer	
inom	 byggbranschen	 att	 ske	 utan	 motivation.	 Studien	 i	 fråga	 menar	 också	 att	 all	
utveckling	och	implementering	av	en	ny	produkt,	system	eller	metod	kräver	att	det	finns	
en	 stor	 dos	 av	 motivation	 för	 att	 kunna	 driva	 processen.	 Här	 finner	 författarna	
fallföretagets	absolut	största	redskap	och	det	som	talar	starkast	för	att	en	implementering	
av	 3D-modeller	 i	 produktionen	 för	mark-	 och	 anläggning	 skall	 lyckas.	Motivation	 och	
drivkraft	 finns	 det	 gott	 om,	 i	 synnerhet	 hos	 den	 yngre	 generationen	 arbetsledare	 och	
platschefer.		

I	ovan	styckes	resonemang	kan	dock	 inte	 författarna	utelämna	en	eventuell	riskfaktor,	
trots	starkt	lysande	motivation	hos	flertalet	respondenter,	gick	det	tillsynes	inte	att	finna	
denna	 vara	 hos	 samtliga.	 Denna	 risk	 bekräftas	 av	 Gambatese	 och	 Hallowell	 (2011)	 i	
beskrivningen	av	att	organisationer	utan	stark	intern	motivation,	löper	stor	risk	för	att	
dess	 anställda	 aldrig	 finner	 stimulans	 till	 att	 skapa	 nya	 idéer.	 Enligt	 Gambatese	 och	
Hallowell	(2011)	leder	avsaknad	av	motivation	oftast	till	att	organisationer	stannar	upp	i	
utveckling.	 Här	 vill	 författarna	 belysa	 benämningen	 ”stark	 intern	 motivation”,	 som	 i	
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författarnas	syn	att	se	på	det,	anses	innebära	att	samtliga	medarbetare	i	en	organisation	
är	med	på	tåget	och	driver	på	utvecklingen,	vilket	kräver	att	fallföretaget	får	med	samtliga	
på	medarbetare	innovationståget.		

Tidigare	resonemang	ger	också	författarna	incitament	till	att	belysa	ännu	en	riskfaktor,	
enligt	Gambatese	och	Hallowell	(2011)	räcker	det	inte	att	motiverad	personal	hittar	en	
lösning	 på	 ett	 problem	 eller	 lyckas	 överkomma	 ett	 hinder,	 utan	 studien	 menar	 att	
innovationer	måste	producera	mätbara	förbättringar	av	projekt.	I	detta	resonemang	ser	
författarna	en	ovisshet	i	ett	tidigt	skede	under	en	implementeringsfas	av	verktyget,	då	det	
enligt	 författarna	 finns	 risker	 att	 mätbara	 förbättringar	 snarare	 blir	 mätbara	
försämringar.	Problematik	vilka	bland	annat	grundas	 i	den	 inlärningsprocess	som	i	ett	
tidigt	skede	kommer	att	råda.	Mandujano	et	al.	(2017)	bekräftar	denna	inlärningsprocess	
och	 belyser	 att	 branschens	 verksamma	 oftast	 saknar	 klara	 arbetsmetoder	 kring	
implementeringar	 av	 tekniska	 verktyg.	 Mandujano	 et	 al.	 (2017)	 tar	 också	 upp	 den	
tekniska	 kompetensen,	 som	 tidigt	 under	 implementeringsfasen	 kan	 leda	 till	 att	
effektiviteten	minskar,	där	det	 inledningsvis	är	viktigt	att	 lägga	resurser	på	att	utbilda	
medarbetare,	 skapa	 effektiva	 kommunikationskedjor	 samt	 möjliggöra	 stabil	
erfarenhetsåterföring.	 Tre	 aspekter	 som	 enligt	 studien	 i	 fråga	 främjar	 deltagande	 och	
lärande,	men	kan	enligt	författarna	till	en	början	belasta	produktionen	i	den	utsträckning	
att	sämre	effektivitet	än	vanligt	uppvisas	på	projekten.			

Gällande	 branschens	 öppenhet	 emot	 innovation	 har	 författarna	 genom	 resultatet	 av	
denna	studie,	likt	den	teoretiska	referensramen,	funnit	två	sidor	av	myntet.	Enligt	Koskela	
och	Vrijhoef	(2001)	samt	Harty	(2010),	hävdas	det	att	byggbranschen	på	grund	av	sina	
egenheter	ligger	efter	andra	branscher	i	sin	förmåga	att	finna	sätt	att	implementera	nya	
tekniker.	 Harty	 (2010)	 påstår	 att	 branschen	 hämmas,	 då	 den	 försöker	 implementera	
innovationer	ifrån	andra	branschen	i	stället	för	att	utveckla	egna.	Resonemang	från	ovan	
två	studier	byggs	sedermera	vidare	av	Winch	(2003),	Whyte	(2003)	och	Widén	(2006)	
som	 påvisar	 att	 jämförelsen	 mellan	 olika	 branscher	 blir	 missvisande	 och	 att	
byggbranschens	unika	egenheter,	då	i	synnerhet	att	produktionen	bedrivs	projektbaserat,	
leder	 till	 orättvisa	 jämförelser	 vid	 mätningar	 av	 innovativ	 öppenhet.	 Det	 påstådda	
innovationsgapet	som	sägs	prägla	byggbranschen	baseras	således	enligt	dessa	studier	på	
en	jämförelse	mellan	äpplen	och	päron.		

Med	ståndpunkt	i	ovan	stycke	och	utifrån	studiens	resultat	kan	författarna	som	sagt	se	
bägge	sidor	av	detta	mynt,	då	det	enligt	författarnas	studie	tydligt	beror	på	vilken	specifik	
del	 av	 branschen	 forskaren	 väljer	 att	 titta	 på.	 Som	 tidigare	 nämnts	 har	 bygg	 kommit	
längre	i	teknisk	innovation,	då	i	synnerhet	3D-modeller.	Vidare	visar	även	denna	studie	
att	det	på	 senare	år	har	 skett	 viss	 innovationsimplementering	på	 specifika	delar	 inom	
mark-	 och	 anläggningsprojekt.	 Då	 syftar	 författarna	 framförallt	 på	 den	 digitala	
utvecklingen	 så	 som	 exempelvis	 drönarteknik,	 GPS	 och	 maskinstyrning.	 Innovationer	
vilka	också	studierna	från	Chae	et	al.	(2011)	och	Tanoli	et	al.	(2018)	belyser	har	påverkat	
mätteknikernas-	 och	 yrkesarbetarnas	 roller	 i	 positiv	 bemärkelse.	 Avslutningsvis	 visar	
författarnas	studie	tillsammans	med	studien	från	Côté	et	al.	(2013)	att	aspekter	så	som	
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branschens	sätt	att	presentera	mark-	och	anläggningsprojekt	på,	tydligt	är	något	som	talar	
emot	 den	 innovativa	 öppenhet	 som	 till	 viss	 del	 påstås	 finnas.	 Arbetsledares	 och	
platschefers	frustration	är	något	som	även	författarna	anser	är	starka	bevis	på	att	det	inte	
skett	 någon	 till	 närmelsevis	 större	 utveckling	 inom	 i	 alla	 fall	 deras	 arbetsroller,	 vilket	
således	talar	emot	en	påstådd	innovativ	öppenhet	över	hela	branschen.	
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7 Slutsatser, rekommendationer & fortsatta studier 
I	 detta	 avsnitt	 följer	 en	 resumé	 kring	 studiens	 mest	 framträdande	 faktorer.	 Generella	
rekommendationer	 lyfts	 fram	 och	 slutligen	 presenteras	 författarnas	 förslag	 till	 fortsatta	
studier.	 För	 en	 överskådlig	 bild	 över	 studiens	 slutsatser,	 hänvisas	 läsaren	 till	 7.2	
sammanfattning	av	slutsatser.	

7.1 Slutsatser kring frågeställning 
Nedan	följer	de	slutsatser	som	författarna	lyckats	finna	med	hjälp	utav	studiens	teoretiska	
referensram	och	resultat.	Slutsatserna	presenteras	under	respektive	passande	fråga	som	
författarna	valt	att	fokusera	på	under	arbetets	gång.	

Fråga	 I:	 Varför	 skall	 det	 ske	 en	 implementering	 av	 3D-modeller	 i	 mark-	 och	
anläggningsprojekt?	

Utefter	resultatet	från	studien,	har	författarna	uppmärksammat	flera	faktorer	som	talar	
för	en	implementering	av	3D-modeller	i	mark-	och	anläggningsprojekt.	En	faktor	som	inte	
är	 direkt	 kopplat	 till	 effektivitet	 eller	 för	 den	 delen	 nämnvärt	 påverkar	 arbetet	 ute	 i	
produktionen,	 men	 som	 författarna	 anser	 bör	 tas	 upp	 är	 förhållandet	 till	 den	 yngre	
generationen	arbetsledare	och	platschefer.	Studien	har	präglats	av	denna	yrkeskategoris	
missnöje	 över	 icke	 existerande	 digitala	 arbetssätt	 som	 tydligt	 skapar	 frustration	 då	
merparten	av	missnöjda	redan	vill	vara	igång	och	använda	sig	av	3D-modeller	i	befintliga	
projekt.	Författarna	vill	därför	belysa	slutsats	ett,	där	en	implementering	av	verktyget,	i	
viss	utsträckning	skulle	leda	till	en	tillfredställelse	hos	dessa	två	yrkeskategorier,	vilket	
om	inte	annat,	skulle	gynna	stämningen	och	i	synnerhet	arbetsglädjen	ute	i	produktionen		

Vidare	 vill	 författarna	 belysa	 faktorer	 som	 mer	 eller	 mindre	 är	 riktade	 mot	 dagens	
handlingar.	Då	det	under	studiens	gång,	blivit	tydligt	att	helhetsbilden,	kring	branschens	
sätt	 att	 presentera	 mark-	 och	 anläggningsprojekt	 idag	 brister.	 Därav	 vill	 författarna	
hävda,	 genom	 slutsats	 två,	 att	 en	 implementerad	 3D-modell	 ökar	 chanserna	 för	 att	
medarbetare	visuellt	kan	skapa	sig	en	bättre	förståelse	över	projekten.	I	korrelation	med	
detta	resonemang,	finner	författarna	även	slutsats	tre,	där	de	missförstånd	gällande	den	
enskilda	 individens	 tolkande	 kring	 2D-handlingarna,	 skulle	 minimeras	 med	 en	
implementerad	 3D-modell,	 eftersom	 chanserna	 ökar	 till	 att	 alla	 medarbetare	 genom	
modellen	bildar	sig	en	gemensam	uppfattning	över	projekt,	vilket	ökar	chansen	till	att	
olika	individers	tolkningar	blir	mer	snarlika.	Djupare	i	resonemanget	finner	författarna	
även	slutsats	fyra,	där	projektörer	genom	att	projektera	i	3D,	skapar	sig	bättre	helhetsbild	
över	vad	 som	skall	upprättas,	 vilket	 i	 slutändan	skulle	 spegla	av	 sig	på	produktionens	
tolkningar	 i	 vad	 projektörerna	 i	 själva	 verket	 vill	 förmedla	med	den	 information	 som	
bifogats.							

Under	slutsats	fem	väljer	författarna	att	rikta	fokus	mot	ineffektivitet.	Då	studien	visar	att	
det	 i	 ett	 tidigt	skede	under	produktionsfasen	skulle	underlätta	 för	de	aktiva	att	kunna	
nyttja	 en	 3D-modell,	 detta	 för	 att	 på	 projekten,	 komma	 igång	 på	 ett	 snabbare	 och	
smidigare	sätt.	Slutsats	fem	styrks	även	av	redan	existerande	exempel,	där	mättekniker	
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varit	 grundpelare	 inom	 resonemanget.	 Författarna	 vill	 sedermera	 belysa	 den	
digitalisering	som	verktyget	skulle	föra	med	sig.	En	digitalisering	som	slutsats	sex	präglas	
av,	då	det	genom	studien	 framhävs	att	digitalisering	av	verktyg	och	processer,	 främjar	
teknisk	innovation.	Här	vill	författarna	uppmärksamma	läsaren	på	uttrycket	”innovation	
föder	innovation”	och	kan	exemplifieras	genom	att	när	väl	bollen	satts	i	rullning	blir	det	
svårt	att	stoppa	den.	Resonemanget	bygger	på	att	en	implementering	av	3D-modeller	ökar	
chanserna	till	vidareutveckling	av	4D,	5D	och	sedermera	även	chans	till	att	aktörer	enligt	
författarna	 slutligen	 sitter	 med	 en	 implementerad	 byggnadsinformationsmodell.	
Slutligen	under	denna	forskningsfråga	vill	författarna,	genom	slutsats	sju,	hävda	att	3D-
modeller	 bör	 implementeras	 i	 mark-	 och	 anläggningsprojekt	 för	 att	 jämna	 ut	 det	
existerande	gap	av	teknisk	innovation	mellan	yrkesgrupperna	som	denna	studie	tydligt	
påvisat,	 vilket	 i	 korrelation	 med	 slutsats	 ett	 skulle	 tillfredsställa	 en	 stor	 del	 av	
produktionens	tjänstemän.		

Fråga	 II:	 Vilka	 förutsättningar	 och	 krav	 måste	 uppfyllas	 för	 att	 skapa	 en	
funktionsduglig	3D-modell	i	mark-och	anläggningsprojekt?	

Slutsats	 ett	 under	 denna	 forskningsfråga	 finner	 författarna	 i	 direkt	 anknytning	 till	 de	
förutsättningar	som	uppmärksammats,	där	den	tillsynes	viktigaste	av	dessa	är	att	väcka	
intresse	hos	samtliga	medarbetare.	Studien	visar	att	det	är	av	stor	vikt	att	alla	personer	
involverade	i	produktionen	besitter	tillräcklig	kunskap	inom	ämnet	för	att	kunna	se	de	
fördelar	 som	 skulle	 komma	 med	 en	 3D-modell.	 Tillsammans	 med	 detta	 resonemang	
finner	 författarna	 slutsats	 två,	 där	 aktörer	 kan	 ta	 hjälp	 av	 engagerade	 och	 kunniga	
individer	för	att	väcka	just	detta	intresse,	men	även	utvidga	kunskapen	kring	3D-modeller	
hos	 de	 individer	 som	 tillsynes	 behöver	 det.	 Författarna	 väljer	 att	 kalla	 detta	 för	 en	
ambassadörsroll,	 där	 aktörer,	 för	 att	 skapa	 en	 så	 smidig	 implementeringsprocess	 som	
möjligt	utser	en	eller	flera	individer	som	helt	enkelt	representerar	verktyget,	svarar	på	
frågor,	 väcker	 intresse	och	helt	 enkelt	 jobbar	 för	att	 samtliga	ute	 i	produktionen	skall	
kunna	nyttja	verktyget.	

Slutsats	 tre,	 behandlar	 de	 krav	 som	 intervjuade	 respondenter	 skulle	 ställa	 på	 en	 3D-
modell.	Författarna	upplever	att	de	respondenter	som	visade	upp	kunskap	inom	ämnet,	
eftersökte	fler	och	mer	invecklade	funktioner	som	krav	på	en	implementerad	3D-modell.	
Det	är	således	tydligt	att	denna	respondentgrupp	i	viss	utsträckning	eftersöker	mer	än	
bara	 den	 visualiseringsmöjligheten	 som	 undersöks	 i	 denna	 studie.	 För	 att	 till	 hundra	
procent	tillfredsställa	denna	respondentgrupps	krav	och	önskemål,	ser	författarna	inom	
detta	 resonemang	 att	 en	 byggnadsinformationsmodell	 med	 låg	 användartröskel	 bör	
implementeras.	För	att	sedermera	bygga	vidare	på	uttrycket	”låg	användartröskel”	väljer	
författarna	 att	 fokusera	 på	 slutsats	 fyra,	 som	 tillsynes	 figurerar	 som	 ett	 alternativ	 till	
slutsats	tre.	Här	placeras	fokus	istället	på	en	stegvis	initial	implementeringen	av	en	3D-
modell,	vilket	 framgår	 ifrån	studien	skulle	vara	positivt	då	 i	synnerhet	 för	den	mindre	
tekniskt	 skickliga	 individen	 och	 för	 att	 öka	 chanserna	 till	 att	 få	 med	 samtliga	 på	
innovationståget.	 Ytterligare	 framgår	 det	 ifrån	 studien	 att	 valet	 av	 projekt	 påverkar	
graden	av	 implementering	och	därmed	förtjänsten	kring	den.	Författarna	anser	därför,	
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genom	slutsats	fem	att	det	initialt,	noga	väljs	ut	vilka	projekt	som	skall	innehålla	verktyget.	
Här	ser	författarna	att	projekt	upphandlade	under	entreprenadformen	totalentreprenad,	
till	 en	 början	 är	 att	 föredra,	 då	 aktiva	 ute	 i	 produktionen	 lättare	 kan	 vara	med	under	
projektering	och	 i	 allmänhet	påverka	handlingar	och	 i	 synnerhet	 sätta	prägel	den	3D-
modell	som	sedermera	skall	användas	på	projektet.		

Vidare	 anser	 författarna	 i	 slutsats	 sex,	 att	 det	 finns	 behov	 av	 att	 arbeta	 fram	
standardiserade	och	detaljerade	riktlinjer	kring	implementeringsfasen	så	att	de	kan	föras	
vidare	till	andra	projekt	och	aktivt	främja	hela	implementeringsprocessen.	En	hjälpande	
hand	i	syfte	att	i	synnerhet	se	till	så	3D-modellen	är	väl	genomarbetad	innan	den	når	ut	
till	produktionen,	då	det	enligt	författarna	först	är	ute	i	produktionen	som	verktyget	ges	
en	chans	att	verkligen	visa	sina	fördelar.	Dessa	riktlinjer	kräver	enligt	författarna	en	noga	
framtagning	 och	 planering	 av	 modellen,	 i	 synnerhet	 i	 samarbete	 med	
produktionsanställda.	Riktlinjer	bör	även	appliceras	i	syfte	för	att	sedermera	på	projekten	
minska	 risken	 för	 komplikationer,	 vilka	 i	 ett	 värsta	 scenario	 skulle	 kunna	 leda	 till	 en	
regress,	 där	 verktyget	 på	 grund	 av	 oklara	 riktlinjer	 slopas,	 2D-handlingar	 tas	 vid	 till	
hundra	procent	och	de	mest	skeptiska	individerna	till	teknisk	utveckling	får	vatten	på	sin	
kvarn.		

Fråga	III:	Vilka	problem	i	produktion	för	mark-	och	anläggning	kan	idag	undvikas	
eller	minimeras	genom	en	funktionsduglig	3D-modell?	

Slutsats	ett	under	denna	forskningsfråga,	vilken	författarna	nämnt	tidigare,	då	i	synnerhet	
ifråga	varför	en	3D-modell	skall	implementeras	ute	på	projekt	för	mark	och	anläggning,	
anses	 även	 här	 spela	 en	 högaktuell	 roll.	 Författarna	 talar	 	 om	 de	 problem	 som	 idag	
existerar	på	grund	av	branschens	sätt	att	presentera	mark-	och	anläggningsprojekt	på.	
Bristfällig	helhetsbild,	 oordnad	 dokumenthantering	 och	 skilda	 tolkningar	 ifrån	 dagens	
2D-handlingar	är	problem	som	därmed	författarna	anser	skulle	minimeras	med	hjälp	av	
en	 funktionsduglig	 3D-modell	 på	 projekten.	 Här	 anses	 det	 i	 synnerhet	 finnas	 stora	
förbättringsmöjligheter	inom	dokumenthanteringen	om	aktörer	följer	slutsats	tre	under	
fråga	II.		

Vidare	ser	författarna,	som	slutsats	två,	förbättringsmöjligheter	inom	den	tillsynes	stora	
arbetsbelastning	 som	 mätteknikerna	 idag	 utsätts	 för.	 Här	 tyder	 mycket	 på	 att	 en	
funktionsduglig	 3D-modell	 som	 nyttjas	 av	 samtliga	 på	 projekten,	 skulle	 leda	 till	 att	
mättekniker	får	en	viss	avlastning	i	synnerhet	gällande	de	stora	omfånget	frågor	som	idag	
ställs	till	yrkesgruppen.		

Kommunikationen	mellan	mark	och	bygg	leder	sedermera	in	författarna	på	slutsats	tre,	
där	denna	tydligt	bristfälliga	kommunikation	och	förståelse	till	varandras	sätt	att	operera,	
potentiellt	 kan	 förbättras	 i	 med	 nyttjandet	 av	 verktyget.	 Genom	 att	 sprida	 och	 även	
inkludera	byggskedet	 i	3D-modellen,	 anser	 författarna	att	 chanserna	ökar	 till	 att	båda	
dessa	skeden	 lättare	kan	planera,	diskutera	och	enas	om	arbetsmoment	som	påverkar	
båda	och	som	tidigare,	tydligt	infekterat	relationen	mellan	dessa.			
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Till	 sist	 vill	 författarna	 belysa	 slutsats	 fyra,	där	 LPP	 ute	 i	 produktionen,	 tydligt	 är	 ett	
problem	som	går	att	relatera	till	dagens	2D-handlingar.	Författarna	vill	därmed	hävda	att	
”lösningar	 på	 plats”	 kommer	 minimeras	 med	 en	 3D-modell	 på	 projekten.	 Tidigare	
resonemang	 eftersom	 att	 både	 projektörer	 och	 aktiva	 i	 produktionen,	 i	 samspel	med	
varandra	och	under	ett	 tidigt	skede,	kan	enas	och	bilda	 sig	uppfattningar	om	 tekniska	
lösningar	som	förr	lett	till	LPP.	Dessa	lösningar	blir	även	mer	tydliga	i	en	3D-modell,	vilket	
talar	för	att	aktiva	ute	i	produktionen	kan	utföra	momenten	på	de	sätt	som	ritningen,	från	
grunden	visar.		
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7.2 Sammanfattning av slutsatser 
Nedan	följer	en	överskådlig	figur	över	studiens	slutsatser,	där	faktorer	så	som	varför	3D-
visulalisering	 bör	 implementeras	 i	 mark	 och	 anläggningsprojekt,	 vilka	 problem	 och	
hinder	som	kan	uppstå	kring	implementeringen	samt	vilka	förutsättningar	och	krav	som	
finns	på	en	3D-modell.	

  Varför	3D-visualisering	i	mark-	och	anläggningsprojekt? 

1 - Finns	en	missnöjdhet	kring	avsaknaden	av	nya	tekniska	innovationer. 
2 - Ökar	förståelsen	för	projekten. 
3 - Minskar	risken	för	feltolkningar. 
4 - Ökad	förståelse	hos	projektörer. 
5 - Förenklar	uppstart	av	projekt. 
6 - Innovation	föder	innovation. 
7 - För	att	minska	det	teknologiska	gap	som	råder	mellan	delar	av	branschens	anställda. 
    
  Förutsättningar	och	krav	kring	en	3D-modell. 
1 - Väcka	intresse	hos	samtliga	medarbetare. 

2 
- Se	till	att	vidareutbilda	personal	vid	behov,	speciellt	med	hänsyn	till	att	ingen	halkar	
efter. 

3 
- Helhetsimplementering	av	BIM	med	låg	användartröskel	för	att	kunna	nyttja	
verktyget. 

4 - Stegvis	implementering	med	3D-visualisering	som	start. 
5 - Noga	utvalda	projektförutsättningar. 
6 - Standardiserade	och	tydliga	arbetsrutiner	rörande	arbetet	med	3D-modeller. 
    
  Problem	och	hinder	som	med	en	3D-modell	kan	undvikas. 
1 - Bristfällig	helhetsbild	med	2D. 
2 - Minskad	arbetsbelastning	för	delar	av	produktionens	anställda. 
             Mättekniker	som	resurs	går	att	nyttja	på	ett	bättre	sätt	genom	omfördelningar. 

3 
- Förbättrad	kommunikation,	förståelse	och	möjlighet	till	planering	mellan	mark	och	
bygg. 

4 - Minskning	av	LPP	genom	en	mer	genomarbetad	projektering. 
    
Figur	2.2	Sammanfattning	av	studiens	slutsatser.	

7.3 Generella rekommendationer  
Hitta	motivationen.	Med	bakgrund	i	den	teoretiska	referensramen	och	studiens	resultat	
blir	det	tydligt	att	det	inte	enbart	räcker	att	ett	fåtal	projektörer	eller	tjänstemän	driver	
implementeringen	framåt,	utan	alla	involverade	individer	behöver	till	viss	utsträckning	
engagera	sig,	detta	som	sagt	genom	att	drivna	personer	förklarar	och	visar	de	fördelar	
som	kommer	med	verktyget.	Förklaringar	och	 framhävda	fördelar	som	tidigare	nämnt	
kan	påpekas	av	utsedda	ambassadörer	vilka	brinner	för	utveckling.	

Ta	hjälp.	Kopplat	till	ovan	punkt,	rekommenderar	författarna	att	aktörer	även	tar	hjälp	
av	tekniskt	skickliga	mättekniker.	Studien	lyfter	fram	denna	yrkesgrupp	som	den	just	nu	
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mest	digitalt	utvecklade	och	ett	flertal	mättekniker	i	branschen	arbetar	redan	idag	med	
3D-modeller.	

Resurs.	Anställa	eller	tilldela	en	resurs	vars	huvuduppgift	är	att	ta	fram	ett	standardiserat	
arbetssätt	kring	3D-modeller.	Tilldelandet	av	en	resurs	som	därmed	har	i	syfte	att	enbart	
fokuserar	på	utveckling	av	verktyget	anses	av	författarna	vara	nödvändigt	då	det	tillsynes	
skulle	bli	svårt	att	kombinera	utvecklingen	med	andra	arbetsuppgifter.		

Tid	och	utveckling.	Under	avsnitt	6.4	 förutsättningar	och	krav	 tar	 författarna	upp	två	
olika	alternativ	för	implementering	av	3D-modeller.	Oavsett	vilket	av	dessa	alternativ	som	
väljs	krävs	det	att	tekniken	ges	tid	ute	i	produktionen	för	att	etableras,	man	kanske	inte	
ser	någon	positiv	verkan	under	ett	tidigt	stadium	men	enligt	författarna	och	med	hänsyn	
till	den	teoretiska	referensramen,	kommer	det	att	löna	sig	med	tiden.	

Rätt	förutsättningar.	Det	är	även	av	vikt	att	de	individerna	som	arbetar	med	verktyget	
ges	den	utbildning	som	behövs	 för	att	 skapa	kompetens	 till	 att	 lösa	problem	som	kan	
uppstå	 under	 och	 efter	 implementeringsfasen.	 Enligt	 studier	 i	 den	 teoretiska	
referensramen	finns	det	en	chans	att	implementeringen	till	en	början	förlänger	tidsramen	
för	projekt,	en	försening	som	efter	att	verktyget	givits	tid	att	implementeras,	kan	åtgärdas.	
Det	krävs	därför	enligt	författarna	tålamod	och	tilltro	från	aktören,	både	till	verktyget	och	
i	synnerhet	till	sin	personal.	

Projektförutsättningar.	Projektets	förutsättningar	är	något	som	i	nyttjandet	av	en	3D-
modell	kommer	spela	stor	roll.	Författarna	kan	inte	nog	poängtera	vikten	av	att	aktörer	
noga	väljer	ut	projekt	som	faller	innanför	ramen	för	att	en	3D-modell	inte	skall	belasta,	
utan	enbart	förbättra.	

Kombinera.	Författarna	ser	risker,	där	aktörer	kan	komma	att	se	digitala	verktyg	som	
sätt	att	helt	digitalisera	produktionen	och	göra	den	papperslös.	Här	eftersöker	författarna	
en	ödmjukhet	till	de	rådande	2D-handlingar	som	tillsynes	har	fungerat	att	använda	under	
väldigt	flera	år.	En	ödmjukhet	där	verktyg	så	som	3D-modeller,	till	en	början	ses	som	ett	
komplement	till	dessa	handlingar.		

Rätt	målgrupp.	Det	råder	inga	tvivel	om	att	olika	grupper	inom	branschen	kommer	spela	
olika	 stor	 roll	 under	 en	 implementering	 av	 verktyget.	 Författarna	 anser	 därmed	 att	
aktörer	 i	 första	 hand	 bör	 vända	 sig	 till	 den	 yngre	 generationen	 arbetsledare	 och	
platschefer.	Ett	 stort	 ansvar	kommer	 tillsynes	att	 vila	på	dessa	 individers	axlar	 för	en	
lyckad	 implementeringsprocess	 och	 vidareutveckling	 av	 verktyget.	 	 Resonemanget	
grundas	i	att	denna	yrkesgrupp	tillsynes	är	mest	mottagliga,	öppna	och	villiga	att	nyttja	
ny	teknik.	Denna	grupp	kommer	även	i	slutändan	enligt	författarna	att	påverkas	mest	i	
huruvida	 verktyget	 implementeras	 eller	 inte,	 då	 det	 är	 dem	 som	 står	 för	 framtidens	
byggbransch.				

Tydliga	riktlinjer.	En	välformulerad	standardiserad	arbetsplan	kring	modellen	behöver	
tas	fram,	ända	från	projektering	till	nyttjande	ute	i	produktion.	Tidigare	resonemang	då	
modellen	behöver	vara	fullständigt	genomarbetad	när	den	presenteras	för	produktionen	
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och	 skall	 nyttjas,	 samt	 att	 alla	 involverade	 projekt	 arbetar	 efter	 samma	 riktlinjer.	
Oklarheter	 på	 dessa	 punkter	 kommer	 enligt	 författarna	 att	 leda	 till	 problem	 som	
sedermera	 resulterar	 i	 att	 verktyget,	 i	 synnerhet	 under	 en	 implementeringsprocess,	
enbart	blir	en	börda.	

Stabil	dataplattformar.	Det	uppstår	lätt	frustration	kring	teknik	som	inte	fungerar	som	
den	bör.	Därav	är	det	viktigt	att	säkerställa	att	produktionen	har	rätt	utrustning	och	den	
tekniska	skicklighet	som	krävs	för	att	en	implementering	av	ny	teknik	inte	ska	ställa	till	
det.			

7.4 Förslag till fortsatta studier 
Författarna	har	genom	denna	studien	stött	på	flera	intressanta	faktorer	som	dem	anser	
är	av	högsta	intresse	för	vidare	undersökningar.	Här	talas	det	bland	annat	om	den	digitala	
utveckling	 och	 tillsynes	 större	 innovationsimplementering	 som	 skett	 inom	
yrkeskategorin	mät.	Författarna	skulle	därför	vilja	ha	svar	på	varför	sådan	utveckling	inte	
skett	över	hela	branschen,	inom	andra	yrkeskategorier	och	i	synnerhet	hur	branschen	på	
andra	sätt	än	att	implementera	3D-modeller	skall	gå	tillväga	för	att	täppa	igen	detta	gap.	
Vidare	har	författarna	stött	på	faktorer	så	som	möjligheten	för	denna	studie	att	presentera	
ett	 generaliserbart	 resultat,	 där	 tillsynes	 inga	 garantier	 kunnat	 lämnas.	 Därför	 anser	
författarna	att	det	är	av	högsta	intresse	att	för	andra	skeden	så	som	infrastruktur	utforma	
undersökningar	i	huruvida	användandet	av	3D-modeller	lämpar	sig	där.			

Vidare	vill	författarna	belysa	denna	studies	avsaknad	kring	lämpliga	programvaror.	Här	
hade	 författarna	 gärna	 sett	 att	 framtida	 undersökningar	 behandlar	 vilket	 eller	 vilka	
programvaror	som	lämpar	sig	bäst	för	nyttjandet	av	3D-modeller	ute	i	produktion,	då	i	
synnerhet	för	mark-	och	anläggningsprojekt.	Sedermera	anser	även	författarna	att	studier	
kring	huruvida	implementerandet	av	digitala	verktyg	ute	i	mark-	och	anläggningsprojekt	
skulle	bero	på	generation,	är	av	största	intresse.	

Avslutningsvis	vill	 författarna	belysa	den	 för	dem	viktigaste	 faktorn	 som	 tillsynes	gått	
obesvarad	 under	 denna	 studie.	 Här	 talar	 författarna	 om	 fastställandet	 av	 klara	
implementeringsriktlinjer	 för	3D-modeller	 i	mark-	 och	 anläggningsprojekt.	Något	 som	
författarna	mer	än	gärna	hade	velat	uppnå	och	presentera	för	fallföretaget	genom	denna	
studie.	Här	 har	 bristen	 på	 erfarenhet	 kring	 bland	 annat	 programvara	 och	 en	 rådande	
tidsaspekt	för	att	behandla	andra	frågor	som	inte	rör	implementeringen,	legat	till	grund	
för	 att	 författarna	 ”enbart”	 lyckades	 presentera	 generella	 rekommendationer.	 Därför	
anses	 det	 vara	 av	 största	 vikt	 att	 för	 framtida	 studier	 behandla	 och	 ta	 fram	
standardiserade	 implementeringsriktlinjer	som	i	den	bästa	av	världar	 i	 tillräckligt	stor	
generaliserbar	 utsträckning	 går	 att	 applicera	 på	 alla	 aktörer	 som	 är	 villiga	 att	
implementera	verktyget	ut	i	produktionen.		
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9 Bilagor 
Intervjumall	
Dagens	handlingar	

1. Förklara	för	oss	vad	det	är	ni	bygger	på	ditt	nuvarande	projekt?	
2. Är	upplevelsen	att	du	har	en	exakt	bild	över	hur	projektet	skall	se	ut	när	det	är	

klart?	
3. Hur	ställer	du	dig	till	de	handlingar	du	fått	ta	del	av	på	detta	projekt?	
4. Vart	ifrån	hämtar	du	den	information	du	behöver	för	att	kunna	utföra	ditt	dagliga	

arbete?	
Vilka	 av	 dessa	 alternativ	 stämmer	 bäst	 överens	 på	 dig?	 Rangordna	 minst	 tre	
alternativ	 från	 ”mest	 använd”	 till	 ”minst	 använd”,	 du	 är	 även	 fri	 att	 lägga	 till	
alternativ	om	du	tycker	att	det	behövs.	

Form:	 	 	 	 Källa:	
Pappersritning	 	 	 	 Sharepoint	
Skiss		 	 	 	 Mättekniker/Utsättare	
DWG-fil	 	 	 	 Arbetsledning	
3D-modell	 	 	 	 Projekteringsledare	
Verbalt	 	 	 	 Annat	
PDF	

5. Framgår	det	ifrån	källan	exakt	vad	det	är	som	skall	byggas/utföras?	
6. Kan	du	nämna	fem	problem	som	du	skulle	vilja	få	bort	ur	ditt	vardagliga	arbete?	

3D-Modell	
7. Har	du	varit	i	kontakt	med	en	sådan	modell	tidigare?	I	så	fall	vart	och	hur	användes	

den?	
8. Vilka	 förutsättningar	 och	 krav	 skulle	 du	 ställa	 på	 en	 3D-modell	 för	 att	 du	 skall	

kunna	ha	användning	för	den	i	ditt	vardagliga	arbete?	
9. Hur	tror	du	att	en	sådan	3D-modell	utformat	efter	dessa	krav	skulle	påverka	ditt	

vardagliga	arbete?	
10. Hur	skulle	du	ställa	dig	till	att	ha	tillgång	till	en	sådan	modell	framöver?	
11. Tror	du	att	några	av	de	fem	problemen	du	nämnde	tidigare	skulle	påverkas	genom	

nyttjandet	av	en	sådan	modell?	
12. Finns	det	ytterligare	problem	du	inte	nämnt	tidigare	som	skulle	kunna	påverkas	

av	en	sådan	modell?	
Innovation	

13. Eftersom	att	tekniken	just	nu	inte	återfinns	i	ditt	dagliga	arbete,	kan	du	peka	på	
något	som	behöver	förändras	för	att	lyckas	implementera	tekniken?	

14. Hur	öppen	tycker	du	att	branschen	är	till	förändring?	
15. Arbetar	du	på	något	annorlunda	 sätt	 i	ditt	nuvarande	projekt	än	vad	du	gjort	 i	

tidigare	projekt?	
16. Är	det	något	annat	inom	detta	område	du	skulle	vilja	ta	upp?	
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