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SAMMANFATTNING 
VDC (Virtual Design and Construction) är en relativt ny arbetsform som har börjat etablera sig 
inom den Svenska byggindustrin. VDC kännetecknas av Building Information Modelling (BIM) 
och Integrated Concurrent Engineering (ICE) vilka ska fungera som hjälpmedel för att knyta 
samman samtliga aktörer i byggprocessen, både på detaljnivå och för projektet som helhet. På 
Veidekke, det studerade företaget, har stort fokus länge legat på projekteringsfasen och 
framtagandet av BIM-modeller under så kallade ICE-sessions. Som ett resultat av detta har 
projekteringsfasen blivit mer effektiv. 
 
Denna studie tar avstamp i resultat från tidigare VDC-arbeten och visar på hur detta arbetssätt 
kan bidra med bättre kommunikation, involvering och integrering och hur även dessa abstrakta 
faktorer spelar en viktig roll i arbetet mot en effektiv byggprocess. Denna explorativa studie har 
utförts på Veidekke Entreprenad AB, ett företag som har implementerat VDC i 
projekteringsfasen. Syftet med studien var att kartlägga kommunikationsflödena mellan inköp, 
projektering och produktion i byggprojekt. För att ta reda på detta intervjuades elva personer: 
fyra inköpare, tre projekteringsledare och fyra produktionsledare. Utöver intervjuer inhämtades 
även information via observationer och litteraturstudier. Då studien förutsätter att entreprenören 
har stor inblandning i projekteringen studerades endast total- och samverkansentreprenader. 
Utöver begränsning av upphandlingsform valdes även endast kommersiella projekt. 
 
Resultat utifrån insamlad information påvisade problemområden kring projektörers och 
beställares engagemang och kunskap i och om produktionen. Speciellt belystes projektörernas 
okunskap inför projektens ekonomi samt förmågan att rita produktionsvänliga handlingar. 
Utöver detta ansågs även ett stort problemområde vara beställarens och hyresgästens oförmåga 
att beskriva produkten, vilket ofta resulterar i sena ändringar och besked. Detta anses bero på 
beställarens bristande förståelse för produktionen och problematiken med sena besked. 
 
Slutsatsen blev att konsulter och beställare måste engageras mer i projekten. På så sätt får de 
förståelse för sin egen och andras roll i processen och kan således förstå vikten av sina handlingar 
och hur dessa påverkar andra. Vidare ligger stort ansvar på entreprenören; då denne står för det 
stora maskineriet så är det upp till hen att motivera samtliga aktörer, beställare och projektörer 
inkluderat, till delaktighet och engagemang. För att effektiviteten ska förbättras appliceras ICE-
tänket på verkligheten; placera rätt person på rätt plats och se till att samarbeta bortom företagets 
egen stab. Som konkret exempel på detta fanns förslag på att inköparens roll blir mer 
betydelsefull i tidiga projekteringsskeden för att styra och hjälpa projektören i valen av material 
och produkter. Detta hjälper både projektören samt ger stor fördel för framtida inköp och 
således projektets ekonomi. Fortsatt forskning bör ske med fokus på hur man engagerar externa 
parter och hur man implementerar detta. 
 
Nyckelord: Engagemang, ICE, Involvering, Kommunikation, Motivation, VDC 
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ABSTRACT 
VDC (Virtual Design and Construction) is a relatively new working method that is starting to be 
established in the Swedish construction industry. VDC is characterized by Building Information 
Modelling (BIM) and Integrated Concurrent Engineering (ICE) to support collaboration and 
integration of all project participants’ knowledge, both on detailed level as well as for the project as a 
whole. So far focus in Veidekke, the studied company, has been on the creation of the BIM model in 
so called ICE-session in the design phase. As a result the design process becomes more efficient.  
 
This study builds on previous result of the use of VDC and shows how this method can contribute 
with better communication, involvement and integration in order to achieve a more efficient building 
process. An explorative study has been conducted on Veidekke Entreprenad AB, a company that has 
been implementing VDC in the design phase. The purpose of the study was to identify the 
communication flow between the design, purchasing and production processes in the building 
project. A total of eleven respondents were interviewed; four purchasers, three project design 
managers and four production managers. Information was also gathered from observations and 
literature reviews. Since the involvement of the contractor in the design process is important only 
design-build contracts were studied. The study is also limited to commercial real estate projects. 
 
The results indicate that the problems lie within the designer and developer’s engagement and 
knowledge of the production process. Especially, designers’ knowledge of project economy and 
production-friendly designs were criticized. Also, developer and tenant’s inability to clearly define the 
product up-front often results in late decisions and adjustments. This was believed to be a result of 
the developer’s lack of understanding for the production process and the consequences of late 
decisions.  
 
The conclusion of this study shows that developers and designers have to be more engaged in the 
production phase. A higher level of understanding of decision and consequences can be reached if 
the actors in the project are involved in each other’s processes. However, since the contractor is main 
actor in design-bid contracts, it is the contractor’s responsibility to involve and motivate actors, 
including developers and designers, to be engaged in the project. Therefore, it is suggested that the  
ICE principle: facilitate collaboration by placing the right actors in the right position, should be adopted in all 
phases of the project involving both internal and external actors. For example, it was suggested that 
the purchaser’s role should be more significant in early stages in order to guide the designer in the 
choice of materials and products. This will help the designer as well as be of benefit for the project’s 
future procurement process and thus for the whole project’s economy. Further research should be 
focused on how important external actors can be involved more as well as how the ICE principles 
can be implemented throughout all project phases. 
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TECKENFÖRKLARING 
 
BIM – Building Information Model 

VDC – Virtual Design and Construction 

IT – Information Technologies 

MI – Medarbetarinvolvering 

HMS – Hälsa Miljö Säkerhet 

PPU – Procent Planerat Utfört 

ROT – Rivning, ombyggnad, tillbyggnad 

FFU – Förfrågningsunderlag 

ICE – Integrated Concurrent Engineering 

APD – Arbetsplatsdisposition  
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1. INLEDNING 
  
1.1 Bakgrund 
Byggbranschen har alltid och ligger fortfarande långt efter den effektivisering som länge funnits 
inom industrin. I den fasta industrin har man möjlighet att kontrollera vad som sker runtom 
tillverkning av en produkt, detta gör att man kan uppnå en s.k. nollfelsprodukt. Man har 
möjlighet att tillverka produkten om och om igen i fabriken tills att alla fel har eliminerats och 
produkten kan säljas på marknaden utan risk för reklamationer. Denna möjlighet finns inte i 
byggbranschen. Inom byggsektorn är varje projekt unikt med olika förutsättningar. Det man 
bygger byggs oftast en enda gång i just sin funktion.1 Med industrin som förebild vill även 
byggbranschen producera effektivt, snabbt och felfritt. I försök att efterlikna den fasta industrin 
finns tre arbetssätt som blir allt större och större; konceptbyggande, industriellt byggande och 
virtuellt byggande. 
 
I denna rapport ligger fokus på konceptet ”virtuellt byggande”, eller Virtual Design and 
Construction (VDC) som det heter på engelska. VDC gör det möjligt att bygga ett projekt 
virtuellt innan produktionen kommer igång på riktigt. Kortfattat kan man säga att man med hjälp 
av VDC-arbete skapar en effektivare projektering där man även minimerar fel och målet är att väl 
ute i produktion ska det byggas rätt på en gång. Detta betyder att produktionsfasen ska flyta på 
utan störningar och hinder, inget nytt och oväntat i konstruktionen skall dyka upp under 
produktionsfasen. Med andra ord är VDC ett arbetssätt som kan hjälpa byggbranschen att bli 
mer effektiv.  (Olofsson, Jongeling, & Norberg, 2009) 
 
Många områden inom VDC har studerats tidigare då man främst valt att fokusera på 
effektivisering av projekteringsfasen. Industriellt byggande och konceptbyggande, som är nämnt 
ovan, är ytterligare två områden där mycket forskning utförts tidigare. Dessa tre områden är alla 
väldigt konkreta och man får ett resultat som är lätt att ta till sig samt problem som är lätta att 
åtgärda. Konkreta fel är helt enkelt lättare att göra någonting åt. I denna studie har författaren 
valt att titta på de mer abstrakta områdena kommunikation och involvering; hur dessa är 
kopplade till VDC och vilken roll de spelar i en organisations effektivitet och produktivitet. 
Kommunikation är alltid en sårbar punkt och ofta grunden till att många system fallerar2. 
(Robbins & Judge 2013; Dvorak 2007) 
 
I och med att VDC-arbetet är ett centralt begrepp inom Veidekke är det därför intressant att se 
om detta tankesätt kan utvidgas och appliceras på mer abstrakta aspekter som just 
kommunikation och involvering. Studien belyser varför kommunikation och involvering är viktigt 
samt hur man med VDC-arbetet som grund kan effektivisera och förbättra även dessa delar. 
Veidekke har kommit långt med sitt VDC-arbete och är därför ett bra val för denna studie. 
 
1.2 Syfte & mål 
Studiens syfte är att kartlägga kommunikationsflödet mellan projektering, produktion och inköp 
på fem projekt. Utifrån detta identifieras sedan flaskhalsar och brister för effektivisering av 
byggprocessen. Målet med studien är att utifrån kommunikationsflöden identifiera hinder för 
utveckling av byggprocessen samt vad dessa beror på och hur de kan åtgärdas. Allt detta sker 
med fokus på kommunikation och involvering. Målet är även att belysa vikten av dessa begrepp 
och hur de ligger som grund för en framgångsrik organisation. 
 

                                                
1 Inköpare 2, intervju den 13 oktober 2015 
2 Produktionsledare 1, intervju den 5 oktober 2015 
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1.3 Problemformulering 
Författaren har ställt upp två forskningsfrågor som skall besvaras i studien. Med dessa vill 
författaren identifiera eventuella flaskhalsar och brister i byggprocessen som beror av 
kommunikation och involvering. Identifieringen av dessa brister skall i sin tur skapa en grund för 
hur byggprocessen kan effektiviseras och eventuella hinder undvikas. 
Utifrån grundstenarna hos VDC-arbetet, som är ett centralt begrepp inom företaget, tas 
inspiration för hur detta tänk kan appliceras på nya områden och sätt. Författaren vill belysa att 
VDC-arbetet inte endast handlar om 3D-modeller, visualisering och mängdavtagning utan även 
de mer abstrakta områdena som inte är lika mätbara och hur även dessa spelar en viktig roll i 
effektivisering inom byggindustrin. Författaren vill ta reda på varför det är viktigt att effektivisera 
kommunikation och involvering, samt påvisa samband mellan effektivt arbete gentemot 
kommunikation och involvering. Utifrån delaktiga aktörers perspektiv beskrivs arbetsprocessen i 
fem utvalda projekt. Genom inköpares, projekteringsledares och produktionsledares ögon 
utforskas processen och problem och flaskhalsar med kommunikation identifieras och analyseras. 
Allt med huvudmål att få en effektivare process. 
 
Forskningsfråga I 
Hur kan involvering och kommunikation förbättra effektiviteten i produktionen med hjälp av VDC? 
Syftet med forskningsfrågan är att undersöka vilken roll kommunikation och involvering har i 
byggprocessen samt hur förbättrandet av dessa det kan bidra till en effektiviserad process. Frågan 
ska belysa hur VDC-arbetet kan utvidgas och appliceras för att, utöver 3D-modeller, BIM och 
ICE, även innefatta kommunikation och involvering samt vad detta innebär för samtliga 
yrkesgrupper som är involverade i processen. 
 
Forskningsfråga II 
Hur ser kommunikationsflödena ut mellan projektering, inköp och produktion hos Veidekke idag? 
Med denna forskningsfråga vill författaren skapa sig en bild över hur kommunikationsflödena 
mellan inköp, produktionsledning och projektering ser ut för att sedan kunna identifiera 
eventuella flaskhalsar och brister. Målet med forskningsfrågan är identifieringen av flaskhalsar 
och brister med kommunikationen mellan inköp, projektering och produktion. 
 
1.4 Avgränsningar och val av fall 
Studien är avgränsad till kommersiella total- och samverkansentreprenader med en 
kontraktssumma på minst 100 miljoner. Studien riktar sig mot fem entreprenader hos företaget 
Veidekke entreprenad där dotterbolaget Arcona även ingår. Samtliga projekt är belägna i 
Stockholm, tre projekt är nyproduktion och två stycken är s.k. ROT-projekt.  
I de utvalda projekten har man jobbat med VDC i projektering, i fyra av fem projekt har man 
försökt att ta med VDC-arbetet ut i produktion i form av BIM för visualisering och 
mängdavtagning. Denna studie riktar sig mot de delar inom VDC-arbetet som rör de mer 
abstrakta områdena; kommunikation och involvering. Själva 3D-modellen och hur den hanteras 
berörs endast ytligt. Inom VDC-arbetet har författaren även valt att fokusera på ICE och hur 
detta kan användas ute i produktionen.  
 
1.5 Målgrupp 
Huvudmålgruppen för studien är Veidekke Entreprenad AB då undersökningarna utförts på 
deras projekt med deras personal. De resultat och slutsatser som tagits fram kan även gynna 
andra byggföretag i deras arbetsprocess. Andra intressenter är beställare samt projektörer som 
samarbetar med Veidekke Entreprenad AB då föreslagna förbättringar för nya arbetssätt kommer 
att påverka dem.  
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1.6 Disposition 
 
Kapitel 1 – Inledning 
Kapitletet presenterar studiens bakgrund och syfte; varför forskningsfrågorna är aktuella samt 
målet med studien. Efter detta följer själva problemformulering med specificerade 
forskningsfrågor, avgränsningar samt målgrupp. Sist ges en överblick över dispositionen. 
 
Kapitel 2 – Metod 
Kapitlet presenterar forskningsförfarandet; vilken typ av studie som utförts, angreppsätt samt 
datainsamlingsmetoder. I varje underrubrik beskrivs kortfattat teori till författarens metodval. 
Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet i form av reliabilitet och validitet.  
 
Kapitel 3 – Teori  
Här presenteras resultatet av de litteraturstudier som utförts. Avsnittet behandlar relevanta 
begrepp och teoretiska definitioner.  
 
Kapitel 4 – Resultat  
Kapitlet presenterar utfallet av intervjuer, observationer samt den relevanta informationen som 
använts från litteraturstudierna. Detta presenteras i form av svar på forskningsfrågorna. 
Forskningsfrågorna ställs upp och svar ges under respektive fråga.   
 
Kapitel 5 – Analys 
Kapitlet presenterar en analys utifrån teorin och resultatet. Här beskrivs hur författaren har 
resonerat kring problemområdena och hur dessa kopplas samman med teori.  
 
Kapitel 6 – Diskussion & Slutsats  
I kapitlet diskuteras slutsatsen av analysen. Här presenteras svar på forskningsfrågorna, studiens 
förutsättningar och författarens generella rekommendationer och förslag för företagets fortsatta 
forskning och utvecklingsområden.  
 
Kapitel 7 – Referenser  
Här presenteras en lista över använda källor. Kapitlet är strukturerat upp enligt följande ordning; 
böcker, rapporter, artiklar, elektroniska källor, muntliga källor och sist otryckta källor. 
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2. METOD 
Kapitlet redogör för vilken sorts studie som utförts, angreppssätt, datainsamlingsmetoder, hur författaren gått till 
väga samt rapportens trovärdighet. Avsnitten redovisar även kortfattat bakgrund för utvalda teorier och metoder. 
 
2.1 Vetenskaplig ansats 
Målet med en vetenskaplig undersökning klassificeras utefter hur mycket kunskap som finns 
inom det valda problemområdet innan projektets start. Man brukar skilja på:  

- Pilotstudie: En förberedande studie. En studie som utförs som ett test i syfte att säkerställa 
om forskningsprocessens olika delar fungerar. 

- Formativ undersökning: Denna typ av undersökning används för att utforska området för att 
sedan kunna precisera problemställningar och hypoteser.  

- Explorativ undersökning: (Utforskande undersökning) Syftet är att utforska ett område som 
det anses finnas bristande kunskaper om.  

- Deskriptiv undersökning: (Beskrivande undersökning) Har som syfte att beskriva någonting 
man redan har mycket kunskap inom. 

- Hypotesprövande undersökning: Denna typ av undersökning innebär att man samlar in 
tillräckligt med kunskap inom ett område och utifrån detta ställs sedan ett antagande (en 
hypotes) upp om hur verkligheten är.  

Vilka eller vilken metod som används beror på hur omfattande studien är.  
(Olsson & Sörensen 2011; Patel & Davidsson 2011; Wallén 2010) 
 
I denna studie samlas beskrivande information in om företaget, VDC och teori om 
kommunikation, involvering och motivation. Denna information samlas in för att författaren ska 
skapa sig grundläggande kunskaper om ämnet. Utifrån explorativ studie insamlas sedan 
information om hur ett system fungerar för att utifrån detta identifiera problemområden. Detta 
innebär att studien är en blandning mellan deskriptiv och explorativ studie. 
 
 
2.2 Metodansats 
Utifrån den vetenskapliga ansatsen bestäms sedan angreppssätt för undersökningen. Generellt 
brukar man prata om tre typer av s.k. metodansatser: 

- Induktiv metod: Forskningen utgår från upptäckter i verkligheten som sammanställs till 
allmänna principer och till sist formas en teori. 

- Deduktiv metod: Utifrån teori dras slutsatser och prövbara empiriska konsekvenser om 
enskilda företeelser  

- Abduktiv metod: En växelverkan mellan induktiv och deduktiv slutledning.  
(Olsson & Sörensen 2011; Wallén 2010) 
 
Ytterligare två centrala begrepp för hur man ska angripa ett problem är huruvida studien är 
kvalitativ eller kvantitativ. Med kvalitativ metod syftar man till att beskriva någonting. 
Huvudsyftet med kvalitativ informationsinsamling är enligt Olsson och Sörensen (2011) att 
”upptäcka eller få kännedom om multipla och olika mönster”. Med kvantitativ metod menas insamling av 
ren data som t.ex. statistik, laboratorievärden eller enkätundersökningar. Kvantitativ metod ger, 
som ordet beskriver, uppgifter om kvantitet och svarar på frågor om hur många och hur mycket.   
 
I studien kommer författaren att använda sig av en deduktiv-kvalitativ metod för insamling av 
information. Detta då forskningsfrågorna i problemformuleringen handlar om hur och varför 
vilket lättast besvaras genom beskrivande information. Deduktiv metod används för att 
författaren först studerat teori och utifrån denna sedan använt sig utav fallstudieteknik för att 
studera verkligheten.  
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2.3 Datainsamling 
I denna studie handlade det om att skapa sig en bild över hur system fungerar och interagerar 
med varandra i fem utvalda projekt. Utifrån denna bild kunde sedan problem identifieras och 
tillsammans med problemformuleringen lades grunden till vilka ämnen som behövdes utforskas 
teoretiskt. Som nämnt ovan är syftet vid insamling av information via kvalitativa metoder att 
upptäcka eller få kännedom om multipla och olika mönster, vilket var just målet med använda 
metoder.  
Följande kvalitativa metoder har använts: 

- Observationer 
- Intervjuer 
- Litteraturstudie 

 
2.3.1 Observationer 
Att observera någonting innebär att iaktta saker som händer runt omkring dig. En observation 
kan vara både kvalitativ och kvantitativ, beroende på vad som ska studeras finns olika typer av 
observationer samt olika sätt att utöva dem på. 

- Direkt observation: observation av sådant som utspelas runt omkring oss, detta ger 
forskaren chansen att se och förstå händelser i dess naturliga sammanhang.  

- Indirekt observation: observation genom avläsning av mätdata från ett instrument som 
används istället för att själv iaktta vad som sker. 

- Deltagande observation: forskaren deltar i situationen eller händelsen som skall observeras 
vilket har betydelse för resultatets giltighet. 

Vidare kan dessa tre delas upp i strukturerad och ostrukturerad. Med strukturerad observation 
menas att forskaren har planerat vilka situationer och beteenden som ska ingå i observationen. 
En förutsättning för detta är att forskaren har ett preciserat problem. Ostrukturerad observation 
används när ett område skall utforskas och forskaren behöver inhämta så mycket information 
som möjligt om ämnet. (Olsson & Sörensen, 2011) 
 
I denna studie har direkt ostrukturerad observation använts då författaren behövde skapa sig en 
bild över hur Veidekke arbetar med VDC och ICE. Detta innebär att författaren varit närvarande 
på ICE-möten och MI-möten. Författaren har inte deltagit utan endast iakttagit. 
   
2.3.2 Intervjuer 
Intervjuer används för att via frågor få insikt i den intervjuades värld. (Olsson & Sörensen, 2011) 
Metoden användes för att få information om hur inköpare, projekteringsledare och 
produktionsledare arbetar med varandra samt deras syn på kommunikationen i deras projekt. 
Målet med deltagarnas beskrivningar var att kartlägga hur information vandrar mellan discipliner 
och vilka eventuella hinder och svårigheter som finns. Intervjuformen var semi-strukturerad med 
ett utformat frågeformulär som utgångspunkt. Respondenterna fick ej se frågeformuläret varken 
innan eller under intervjun. Respondenterna valdes ut på grund av deras arbetsbefattning samt 
tillhörande till de aktuella projekten.   
Följande personer valdes ut för intervjuer: 

- 3st projekteringsledare; 1 kvinna 2 män 
- 4st inköpare; 2 kvinnor 2 män 
- 4st produktionsledare/platschefer; 4 män 

Intervjuerna pågick mellan 22-66min och respondenternas åldrar och arbetserfarenhet var 
varierande. Intervjuerna spelades in, transkriberades, skickades tillbaka till respondenten för 
godkännande och slutligen analyserades. De frågor som författaren utgick ifrån under 
intervjuerna återfinns som bilagor under avsnitt 8.  
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2.3.3 Litteraturstudie 
Litteraturstudie används för att författaren skall skapa en bakgrund och överblick av vad som 
tidigare forskats på inom ämnet. Detta innebär en studie av befintlig litteratur på ämnesområdet; 
böcker, rapporter, artiklar, essäer mm. Litteraturstudien skall även ”visa på tidigare brister och luckor i 
kunskapsmassan och indikerar relevansen i en tänkt problemställning”. (Backman, 2010)   
 
Precis som texten ovan beskriver användes litteraturstudie för att få kunskap inom det aktuella 
ämnet samt för att ta reda på hur relevanta begrepp definierats. Litteraturstudie användes både i 
början av projektet för att samla baskunskaper om ämnet och sedan även i slutet av forskningen 
då empiri jämfördes mot teori.  
 
 
2.4 Tillvägagångssätt 
Figur 2.1 beskriver författarens tillvägagångssätt i studien. Inledningsvis samlades generell 
information och teori in om grundläggande begrepp som VDC, BIM, 3D-modell, ICE, 
kommunikation och motivation. Detta följdes av observationer och ytterligare litteraturstudie 
över vad VDC innebär för Veidekke samt hur man valt att implementera detta arbetssätt. Då 
författaren var införstådd i dessa begrepp och arbetsmetoder utfördes intervjuer för vidare 
information om kommunikationsflödet mellan inköp, produktion och projektering på varje 
projekt. Här dokumenterades respondenternas syn på kommunikation och involvering samt 
projektens styrkor och brister inom dessa områden. Avslutningsvis sammanställdes 
informationen för analys som sedan resulterade i en slutsats och författarens rekommendationer.   
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2.5 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett mått på rapportens pålitlighet, den visar hur stor sannolikhet det är att 
undersökningen får samma utslag vid en ny mätning utförd med samma metod (Olsson & 
Sörensen 2011; Backman 2010). Reliabiliteten i en kvantitativ studie ser till pålitligheten i den 
använda mätutrustning och kan därmed relativt lätt utvärderas, medan forskaren i en kvalitativ 
studie studerar människor vars beteende inte är beständigt har det svårare att göra 
reliabililtetsbedömningen.  
 
För att skapa hög reliabilitet i undersökningen har intervjuerna utförts utifrån en gemensam mall 
med frågor. Mallen har legat som grund då frågorna sedan anpassats till varje yrkesgrupp. Då 
intervjuerna varit semistrukturerade har frågor även tillkommit under intervjuns gång som 
vidareutveckling på respondentens svar. Varje intervju har spelats in och transkriberats för att 
ingen information skall gå förlorad. Den transkriberade intervjun har sedan skickats tillbaka till 
respondenten för synpunkter och godkännande. Forskaren har även sammanfattat de punkter 
från intervjun som varit relevanta för fortsatt studie, dessa har skickats till respondenten för 

Inhämtning information 
om VDC  
Metod: Litteraturstudie 

Studie över hur Veidekke 
arbetar med VDC 
Metod: Observationer & 
Litteraturstudie 

Kartläggning ICE, 
kommunikation & 
involvering på Veidekke 
Metod: Intervjuer  

Sammanförande av empiri 
och teori 

Inhämtning information 
om kommunikation, 
involvering, motivation 
Metod: Litteraturstudie  

Sammanfattning, analys & 
problemidentifiering 
utifrån intervjuer 

Figur 2.1: Strukturkarta för tillvägagångssätt 
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godkännande. Detta arbetssätt säkerställer att forskaren uppfattat respondenten på rätt sätt och 
ger studien hög reliabilitet. 
 
 
2.6 Validitet 
Graden av validitet beskriver huruvida studien mäter det forskaren hade för avsikt att mäta. Är 
validiteten för låg kommer studiens forskningsfrågor ej att kunna besvaras (Holme & Solvang. 
1997). Validitet kan mätas i inre och yttre validitet: 

- Inre validitet: överensstämmelsen mellan teoretiskt begrepp och den mätbara definitionen 
av begreppet på den empiriska nivån, studiens giltighet. 

- Yttre validitet: överensstämmelse mellan det mätvärde som uppnåtts med operationell 
definition och verkligheten. 

För att yttre validitet skall uppnås måste den inre validiteten säkerställas. (Akademin för samhälle, 
ekonomi och teknik, 2014) 
 
Studiens inre validitet säkerställs genom att samtlig information godkänts av respondenterna och 
på så sätt säkerställs att forskaren uppfattat respondentens svar på rätt sätt. Validiteten stärks 
ytterligare då intervjufrågorna noggrant har utformats för att fånga in syftet med studien. Den 
yttre validiteten säkerställs genom att det är just verkligheten som respondenterna har beskrivit. 
Följaktligen bör därför resultatet stämma överens med verkligheten. Det som kan ifrågasättas är 
huruvida deltagarnas är partiska inför sitt projekt och företag. 
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3. TEORI 
Kapitlet redovisar relevanta teoriområden samt resultat utifrån litteraturstudien. Detta innefattar de väsentliga 
begreppen 3D-modell och BIM samt arbetsmetoderna VDC och ICE. Kapitlet presenterar även relevant teori 
kring kommunikation, engagemang och motivation.   
 
3.1 Hur hänger det ihop? – Relevanta uttryck och benämningar 
I denna rapport behandlas VDC-arbetet med fokus på kommunikation och involvering. För att 
kunna visa hur dessa delar är relaterade till varandra krävs en tydlig definition, beskrivning och 
kännedom om fyra grundläggande termer; BIM, 3D-modell, VDC och ICE. 

 
3.1.1 3D-modeller & BIM  
BIM står för Building Information Model och översätts till svenskan som 
byggnadsinformationsmodell. Kort sagt är BIM en 3D-modell laddad med information. 
Förväxling av termerna BIM och 3D-modell sker ofta och skillnaden skall nu redas ut. 
Syftet med en 3D-modell är att enkelt kunna visualisera produkten för kunden. Detta betyder att 
modellen endast är definierad av ytor och solida objekt, så kallad ”död grafik”. Den ger dig en 
bild(modell) i 3D, men inget mer. För att en 3D-modell även skall vara en BIM laddas denna 
”döda grafik” med information om vad de olika objekten representerar i den fysiska världen. 
Information så som mått, vikt, pris, mängd, materialkvalitet, u-värde, installationskrav, 
förvaltningsinformation, konstruktionsberäkningar är några exempel (Hellström & Nordin, 
2011). Dessa kan utläsas i info-rutan i figur 3.1.  
En definition av BIM lyder som följande: 

”Modellen ska vara objektorienterad och innehålla information om processen och produkten 
den representerar.” (Jongeling, 2008) 

En 3D-modell visualiserar endast projektet; visar kollisioner mellan byggdelar och skapar en 
gemensam referensram hos samtliga inblandade. BIM gör det möjligt att utifrån modellen hämta 
användbar information som underlättar, effektiviserar och preciserar arbetet inom processen, så 
som mängdavtagning till kalkyl och tidplan. 

 

”A building information model is a database of all the information required to design, 
construct, and manage a building, including the underlying knowledge, heuristics, and context 

that controlled the design and construction direction and decisions.”  (Luth, 2010) 
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Figur 3.1: Visualisering av projekt via BIM.  

 
3.1.2 VDC –”Build it right the first time” 
VDC står för Virtual Design and Construction (på svenska; virtuellt byggande) och kan definieras 
som ”en analys, simulering och förutsägelse av kvaliteten på slutprodukten samt det karaktäristiska i processen 
att bygga och driva produkten” (Olofsson, Jongeling, & Norberg, 2009). VDC är ett arbetssätt som 
inkluderar flera former av IT (Information Technologies), däribland BIM. 
Med hjälp av vår informationsladdade BIM gör VDC-arbetet det möjligt att bygga upp projektet i 
en virtuell miljö samt att visualisera byggprocessen innan produktionen påbörjas. Detta skapar 
möjligheten att integrera samtliga discipliner i ett tidigt skede och på så sätt ökar chansen att 
förhindra fel i konstruktionen, förseningar och oväntade kostnader ute i produktionen. Detta 
arbetssätt kräver att konsulter och entreprenörer samarbetar och tillsammans jobbar i proaktivt 
syfte. (Fischer, 2015)  

 
Det finns ingen strikt ram för hur man jobbar med VDC, men målet är att på något sätt utifrån 
materialet som BIM ger kunna effektivisera byggprocessen. Alla projekt i byggbranschen är 
unika, detta betyder i sin tur att varje projekt har sin individuella flaskhals. Använd VDC-arbetet 
för att identifiera just ditt projekts flaskhals för att sedan jobba vidare med hur denna undviks. 
Definition enligt Kunz och Fischer: ”Ett projekts VDC-modell betonar de aspekter i ett projekt 
som kan bli utformade och förvaltade, med andra ord produkten, organisationen som skapar 
designen, konstruktionen och förvaltningen samt processen som organisationsteamet följer. 
Dessa modeller är logiskt integrerade med varandra. Om något ändras i en modell kan de andra 
integrerade modellerna markera eller ändra de delar i sina modeller som är beroende av den 
förstnämnda förändringen.” (Kunz & Fischer, 2012) 
 
Målet med VDC-arbetet är att: 

- Skapa en gemensam referensram för samtliga inblandade aktörer 
- Utvärdera produktprestandan mot gemensamma mål 
- Förbättra samordningen mellan projektets inblandade konsultteam med målet att undvika 

följdfel i konstruktionen 
- Vara ett stöd till kalkylframtagning, tidsplanering samt ”supply chain management” 
- Vara en stödfunktion för samordning av underentreprenörer och handel(inköp och 

leveranser) på byggarbetsplatsen på en daglig basis 
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- Vara en stödfunktion vid överlämningar till anläggningsförvaltningen  
(Olofsson, Jongeling, & Norberg, 2009)  

 
 
En annan definition av VDC är:  
“Virtual Design and Construction (VDC) is the use of integrated multi-diciplinary performance models of design-
construction projects to support explicit and public business objectives.” (Kunz & Fischer, 2012) 
 
”Genom att förkorta byggprocessen ökar vi kundintresset då minskad byggtid betyder minskad 

investeringsrisk.” (Fischer, 2015) 
 
Summeringen blir att; BIM är ett verktyg som gör det möjligt att fylla 3D-modellen med 
information och med hjälp av VDC går det sedan även att simulera och analysera denna 
information, i form av en virtuell byggprocess, innan produktionen påbörjas. På så sätt ökar 
chansen att det blir rätt på en gång, vilket i sin tur resulterar i ett mer tidseffektivt och mer 
ekonomiskt byggande. 
 
 
3.1.3 ICE - Integrated Concurrent Engineering 
I arbetet med en BIM eller ett VDC-projekt är samtliga discipliner beroende av varandra för att 
kunna skapa slutprodukten. Det är här s.k. ICE kommer in. 

 
ICE kommer ursprungligen från NASA:s Jet Propulsion Labaratory där man i mitten av 1990-
talet skapade en grupp som kallades för ”TeamX”.  Målet med ”TeamX” var att snabba på 
processen för utformning av nya rymduppdrag samt öka kvaliteten på slutprodukten. ”TeamX” 
bestod utav 16st ingenjörer från olika discipliner och forskningsområden. Dessa 16 placerades 
tillsammans i ett kontorsrum med tillgång till utvecklad datateknik. I detta rum arbetade 
gruppmedlemmarna synkroniserat och tätt tillsammans i varje fas av projektet. Syftet var att täcka 
in alla kunskapsområden på ett och samma ställe för att kunna maximera kommunikation och 
kunskapsflöde. Med detta nya arbetssätt lyckades man korta ned tiden för utformning av nya 
uppdrag till några veckor utav vad som brukade ta ett år. Denna utvecklade metod kallas av 
forskare idag för ”Integrated Concurrent Engineeing” (ICE), översatt till svenska ”integrerad 
samverkande ingenjörsvetenskap”.  (Kunz & Fischer, 2012) 

 
Professor Gloria Mark skrev år 2002 en forskningsartikel där hon på NASA studerat hur 
”TeamX” arbetade och vilket resultat arbetsmetoden gav: 

”Collaborative aerospace design benefits greatly from face-to-face interaction. Collocating 
design engineers in the same physical environment helps provide all participants immediate 

information on how requirements might have changed or, conversely, enables them to question 
or adapt to changing requirement immediately.  

Being located in the same physical environment enables each of them to approach and interact 
with whoever at the moment might have relevant information. The group benefits from having 

multiple members noting changes and catching errors before they risk compromising other 
aspects of the project.” (Mark, 2002) 

 
Som nämnt i avsnitt 1.13 så involverar VDC-projekt samtliga konsultteam. Med hjälp av ICE-
metoden förenklas detta samarbete markant där resultatet blir, precis som för NASA, en 
snabbare arbetsprocess med högre kvalitet på slutprodukten än vad som hade kunnat 
åstadkommas med traditionellt projekteringsarbete där varje konsult sitter på sitt egna kontor. 
(Kunz & Fischer, 2012) Detta arbetssätt skapar även förståelse för de andra disciplinerna vilket 
gynnar både det aktuella projektet samt ger erfarenhet till framtida utmaningar. 
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ICE-möten riktar sig främst mot planerings- och projekteringsstadiet i byggprocessen och är 
tillsammans med BIM en av de utmärkande delarna för VDC-arbete.  
 
3.2 Kommunikation 
För att kunna besvara forskningsfråga I måste författaren kartlägga grunderna för vad kommunikation och 
involvering i en organisation innebär samt undersöka varför dessa två områden är två av de viktigaste kugghjulen 
för en fungerande organisation och arbetsprocess.   

 
Ordet kommunikation kommer från latinets ”Communicare” som betyder att något ska delas och 
bli gemensamt. Detta i sin tur betyder att vi meddelar och delar med oss av något, till exempel 
upplevelser, tankar och värderingar så att dessa blir gemensamma. 

 
Kommunikation kan definieras som ”en process där två eller fler personer skickar budskap till 
varandra och där de visar hur de påverkar varandra, uppfattar sig själva och situationen samt 
vilket innehåll de lägger in i sina budskap”. (Nilsson & Waldemarson, 2013)  

 
Med kommunikation sänder vi som sagt budskap och för att vi ska förstå varandra måste detta 
budskap väcka ungefär samma idé hos båda parter. För att kommunikationen ska bli lyckad bör 
resultatet bli att budskapet har samma innebörd hos både mottagare och sändare. Det är detta 
som kan vara svårt då vi som individer är olika och därmed uppfattar världen och dess budskap 
på olika sätt, vi har helt enkelt olika bild av vad som är verklighet. Personlighet och identitet 
påverkar hur vi uppfattar saker och ting, vad som enligt dig själv är uppenbart kan för någon 
annan vara helt obegripligt. Det är detta som gör att vi missförstår varandra och konflikter 
uppstår.  
Hur man som individ uppfattar och tolkar någonting är en reaktion som sker inuti oss och är 
därför svårtolkad för andra. Kommunikation handlar bl.a. därför om att omvandla tankar och 
känslor till tal och handlingar; att på något sätt göra det osynliga synligt.  

 
Om man producerar informationsmaterial utan att sätta sig in i vilken situation som mottagaren 
kommer att läsa informationen i och hur den blir förstådd, då uppnås sällan den effekt som 
eftersträvades. (Nilsson & Waldemarson, 2011)  

 
God kommunikation handlar alltså om att på något sätt se till att samtliga involverade tolkar det 
givna budskapet på ett och samma sätt. Detta är ett samspel mellan sändare och mottagare och 
förmågan att förmedla ett budskap utan störningar och missförstånd. 
 
3.2.1 Verbal och icke-verbal kommunikation 
Förmedling sker via verbal och icke-verbal kommunikation. 
Verbal kommunikation är kommunikation med ord i form av tal och skrift. Icke-verbal kommunikation 
är kommunikationen bortom orden, exempelvis minspel, gester och kroppsspråk. Förutom hur vi 
för oss innebär även icke-verbal kommunikation allt som berör våra sinnen så som lukt, smak, 
beröring, färg, form etc. Sammanfattningsvis betyder det alltså att vi kommunicerar med både 
ord och sinnen. Synen är vår främsta informationskälla, det är via den vi tar in flest icke-verbala 
signaler.(Nilsson & Waldemarson, 2011) Komplexa samband förklaras därför ofta med stor 
fördel i form av bild, se figur 3.2.(Erikson, 2008) 
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Figur 3.2: God kommunikation handlar om att mottagaren uppfattar budskapet på samma sätt som givaren. Komplexa problem förklaras därför ofta 
med fördel i bild. 

 
3.2.2 Kommunikation och engagemang i en organisation 
Kommunikation tjänar fyra viktiga funktioner i en organisation: kontroll, motivation, emotionella 
uttryck och information. Kommunikation främjar motivation genom att förtydliga för de 
anställda vad de ska göra, hur bra de gör det och hur arbetet kan förbättras.  
För att en grupp skall prestera effektivt måste gruppen; uppehålla någon form av kontroll, se till 
att samtliga medlemmar är stimulerade med sina arbetsuppgifter, tillåta emotionella uttryck och 
göra beslutsamma val. (Robbins & Judge 2013) 
I detta teoriavsnitt vill författaren fokusera på hur kommunikation och stimulans i arbetet ger 
effektiva resultat. 

 
En studie (Dvorak, 2007) visar på hur anställda blir mer engagerade i en ny arbetsuppgift när de 
känner att de har varit involverade i beslutsframtagandet. I många fall är det dock inte möjligt att 
involvera samtliga anställda så fort ett beslut skall fattas, istället gäller det att tydligt informera om 
varför och hur beslutet blev taget. Studien som Phred Dvorak (2007) beskriver i sin artikel visar 
att det är större sannolikhet att man stödjer ett nytt beslut om man vet varför och hur det tagits. 
Summeringen blir att för att bli engagerad vill man först känna sig involverad och kan man inte 
bli involverad vill man bli informerad.  

 
Inom en organisation flödar information uppåt och nedåt i hierarkien. Kommunikation nedströms är 
när en gruppledare eller chef kommunicerar med sina underordnade. Ett problem som kan 
uppstå vid denna typ av kommunikation är att det ständigt är envägskommunikation. 
Arbetsledaren/chefen informerar men lyssnar sällan på responsen som de anställda ger. De bästa 
kommunikatörerna förklarar inte bara sina beslut utan ser även till att återkoppla med sina 
underordnade så att de kan ge sina tips och råd. Det sistnämnda kallas kommunikation uppströms 
och ser till att ledaren får ta del av projektets framsteg och eventuellt påträffade problem. Det gör 
även ledaren medveten om hur de anställda trivs på jobbet samt generell information om 
organisationens pågående verksamhet i sig. Denna kommunikation skapar en bra grund för hur 
arbetsförhållandena kan utvecklas och förbättras. (Robbins & Judge, 2013)  

 
Kommunikation flödar inte bara vertikalt utan även horisontellt. S.k. lateral kommunikation är 
kommunikation mellan anställda som arbetar på samma nivå i organisationens hierarki. Att strikt 
följa vertikal struktur i beslutstagande och problemlösning kan vara väldigt ineffektivt då ledarens 
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inblandning kan vara överflödig. Om man istället beslutar om områden där de underordnade 
tillsammans löser problemen i ledningens vetskap sparas en hel del tid. Detta kan dock resultera i 
att underordnade till slut väljer att gå runt sina överordnade för att snabbt kunna få saker gjorda 
eller att åtgärder utförts helt utan ledarens vetskap.  
 

 
Figur 3.3: Kommunikation uppströms och nedströms i en organisation. 

Sammanfattningsvis visar detta på att kommunikation i samtliga led är nödvändig för att uppnå 
effektivitet. Teorin visar även på att få känna sig involverad ger mer mening i arbetet, mer 
mening skapar engagemang och motivation detta i sin tur ger resultat. (för mer underbyggnad se 
även avsnitt 3.3) 
 
3.3 Involvering – Engagemang – Motivation  
Motivation är något som får oss att uträtta ett arbete mot ett bestämt mål och sedan även 
anstränga oss för att fortsätta uppehålla samma intensitet i arbetet tills att målet är uppnått. En 
motiverad person har längre uthållighet än någon som är omotiverad. (Robbins & Judge, 2013, 
s.236)  
Nationalencyklopedin definierar ordet involvera som ”komma att bli inblandad i” och att engagera 
någon betyder att man lyckas väcka eller hålla kvar dennes intresse för någonting. Motivation 
definieras enligt Nationalencyklopedin som ”en sammanfattande psykologisk term för de 
processer som sätter igång, upprätthåller och riktar beteende”. Man kan här se hur dessa tre hör 
ihop.  
 
Det finns flera saker som gör att vi blir motiverade. För att få klarhet kring detta har sex stycken 
motivationsteorier valts ut för analys och lärdom.  

- McClellands motivationsteori  
- Job Characteristics Model  
- Maslows behovspyramid 
- Herzbergs tvåfaktorsteori 
- Självtillitsteorin 
- Kognitiv  utvärderingsteori 

(Westerberg, 2014) 
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3.3.1 McClellands motivationsteori 
David McClelland beskriver i sin teori att grunden till motivation ligger hos tre styrande behov; 
behovet av makt, behovet av tillhörighet, behovet av prestation. 
 
Prestationsbehovet består av fyra karaktäristiska drag:  

- En vilja i att ta eget ansvar för att utföra en uppgift eller finna lösningar  
- En tendens att sätta ett lagom svårt mål och kalkylera över att ta vissa risker för att nå 

målet 
- En stark önskan att få konkret feedback på utförda arbetsuppgifter  
- Att målmedvetet arbeta för att uppgiften skall bli utförd  

 
Tillhörighetsbehovet består av tre karaktäristika drag:  

- En önskan om att få andras godkännande och uppmuntran    
- En benägenhet att anpassa sig till önskemål och normer, speciellt när de kommer från 

individer vars vänskap man värderar högt 
- Intresse av andra människors känslor och välmående 

 
Maktbehovet består av två karaktäristika drag: 

- En önskan om att få styra och leda 
- En vilja att behålla förbindelser ledare – medarbetare 

(Robbins & Judge, 2013) 
 
3.3.2 Job Characteristics Model (JCM) 
Denna teori är utvecklad av J. Richard Hackman och Greg Oldham 1980 och 
sammanfattningsvis säger den att individen måste uppnå vissa psykologiska tillstånd för att få 
högre motivation i arbetet. Dessa tillstånd är;  

- Att uppleva arbetet som meningsfullt  
- Att man har ett eget ansvar för att nå resultat  
- Att ha kunskap att veta om resultatet blev bra eller dåligt.  

Dessa tillstånd är beroende av arbetsuppgiftens egenskaper så som;  
1. Kompetensvariation; uppgiften kräver att du har kunskap inom fler än ett område  
2. Uppgiftens identitet; beskriver till vilken grad arbetet berör en hel- eller delprocess i 

färdigställandet av en slutprodukt.  
3. Uppgiftens betydelse; beskriver till vilken grad uppgiften berör personer eller andra arbeten 

runtomkring dig. 
4. Autonomi; är ett mått på huruvida uppgiften ger utföraren frihet och känslan av 

självständighet.  
5. Feedback; graden av återkoppling du får på ditt arbete 
Grunden till hur arbetsuppgiftens egenskaper ser ut är hur organisationen är strukturerad vilket 
bestämmer hur man väljer att arbeta. 
Sammanfattningsvis betyder detta att motivationen ökar då man känner mening och ansvar i sitt 
arbete. (Robbins & Judge, 2013; Jensen & Lindahl, 2008) 
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3.3.3 Maslows behovspyramid 
Under 1950-talet presenterade Abraham Maslow sin teori om behovspyramiden; en teori om att 
behov yttrar sig i fem kategorier, kategorierna är i sin tur uppdelade i fem nivåer. Maslow säger 
att varje kategori har en viss nivå av prioritering och därmed kan existera samtidigt, men man 
måste tillfredsställa de lägre mer fundamentala behoven innan de högre ens blir intressanta. 
(Aroseus, 2014; Jensen & Lindahl, 2008 ) 

 
1. Fysiska behov: fundamentala behov som mat, sömn, luft etc.  
2. Trygghetsbehov: dessa behov omfattar rutin, stabilitet, struktur samt skydd från rädsla och 

oro. 
3. Sociala behov: behovet av kärlek, gemenskap och acceptans. 
4. Behov av uppskattning: interna faktorer så som självkänsla, självrespekt och prestation samt 

externa faktorer så som status, uppmärksamhet och bekräftelse. 
5. Behov av självförverkligande: Människans högsta behov om en önskan att ständigt utveckla 

sig själv och sina förmågor. Att uppnå och utnyttja vår fulla kapacitet. 
Även om inget behov någonsin når maximal tillfredsställelse så så fort ett behov har nått en 
betydande nivå slutar det motivera. Med detta menas att; så fort du uppnår någon form av 
tillfredsställelse inom en kategori börjar du sträva efter nästa nivå. (Robbins & Judge, 2013) 
 
3.3.4 Herzbergs tvåfaktorteori 
Motsvarigheten till tillfredsställelse är inte otillfredsställdhet som man tidigare trott. Hertzberg 
menar på att bara för att du tar bort de faktorer som gör dig missnöjd betyder det inte att du blir 
nöjd. Detta påvisades med att då man frågat medarbetare som trivdes på jobbet om varför de var 
nöjda nämner de interna faktorer så som; avancemang, erkännande, ansvar och prestation. 
Frågade man istället missnöjda medarbetare om varför de vantrivdes så nämner de istället externa 
faktorer som; övervakning, lön, företagets policy och arbetsförhållanden. Fortsättningsvis säger 
han att om man som chef väljer att ser till ovannämnda externa faktorer snarare än att tillgodose 
de interna faktorerna blir resultatet att man blidkar sina anställda snarare än motiverar. Hertzberg 
kategoriserar dessa externa faktorer som hygienfaktorer och de interna faktorerna som motivatorer. 
Genom att tillgodose hygienfaktorerna kommer medarbetarna inte att vara missnöjda men inte 
heller helt nöjda. För motivera sina anställda gäller det istället att se till att tillgodose 

Figur 3.4: Maslows behovspyramid. 
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motivatorerna genom att t.ex. ge utrymme för personlig utveckling, delegera ansvar, ge 
erkännande och möjlighet till avancemang inom organisationen. Dessa faktorer är karakteristiska 
för vad individer känner är egengivande. (Robbins & Judge, 2013, s.240) 
 
3.3.5 Självtillitsteorin & Kognitiv utvärderingsteori 
Dessa två teorier går hand i hand och beskriver hur människor blir mer motiverade när de känner 
att de gör något som är självvalt. Det handlar om känslan över att ha kontroll över dina egna 
handlingar samt att du utför något för att du vill, inte för att du måste. Ett behov av 
självständighet där yttre belöningar (som t.ex. lön, bonus) kan minska motivationen. 
Individer har, utöver att vara drivna, ett behov av att det skall finnas en mening med det man gör, 
man söker vägar till att uppnå kompetens och positiva förbindelser till andra. 

”Employees who feel what they do is within their control and a result of free choice are likely 
to be more motivated by their work and committed to their employers.”  

(Robbins & Judge, 2013 s.245) 

 
 
3.3.6 Sammanställning motivationsteorier 
 

 
Figur 3.5: Sammanställning av studerade motivationsteorier. 
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4. RESULTAT  
Kapitlet redovisar resultat utifrån intervjuer och observationer. Detta innebär kort beskrivning av företaget, 
företagskulturen, upplägget på berörda projekt, VDC-arbetet på Veidekke, respondenternas syn på 
kommunikation och involvering. Avslutningsvis presenteras studiens identifierade problemområden. 

 
4.1 Veidekke 
För att kunna besvara forskningsfråga I var författaren tvungen att kartlägga hur Veidekke 
arbetar med VDC samt hur organisationen ute på varje projekt ser ut. Målet var att författaren 
skulle få en bild över vad VDC innebär för Veidekke samt hur detta arbetssätt kan utvecklas 
vidare med fokus mot kommunikation och involvering.  

 
4.1.1 Företaget 
”Veidekke är Skandinaviens 4:e största bygg-, anläggnings- och bostadutvecklingsföretag med en omsättning på ca 
24 miljarder NOK (2014) och ca 6400 anställda. Veidekke kännetecknas av en stark företagskultur som tror 
på att engagemang och involvering är grunden för all framgång.”. (Veidekke Sverige, 2015a) 

 
Veidekke grundades i Norge år 1936, då med fokus på vägbeläggning. Idag är företaget Norges 
ledande entreprenör och har etablerat sig även i Sverige och Danmark. Fokus ligger inte längre 
endast på vägbeläggning utan innefattar bygg-, anläggnings- och bostadsutveckling. Som läses i 
citatet ovan kännetecknas Veidekke av en företagskultur som tror på engagemang och 
involvering. Man jobbar därför med att involvera allt från egna medarbetare till beställare, 
leverantörer, arkitekter, underentreprenörer, kringboende och slutkund i sina projekt. (Veidekke 
Sverige, 2015a) 

 

Som en symbol för Veidekkes företagskultur används Veidekkehuset. Grunden utgörs av 
företagets fyra värderingar, pelarna står för företagets viktigaste resurser och taket står för 
visionen. (Veidekke Sverige, 2015b) 

Figur 4.1: Veidekkes involveringslogga. (Veidekke, 2015d) 
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4.1.2 Organisation & Upphandlingsformer 
Inom Veidekke Sverige delas affärsområdena in i bostad och entreprenad. Veidekke bostad förvärvar 
mark, utvecklar byggrätter och genomför bostadsprojekt. (Veidekke Sverige, 2015c) Veidekke 
Entreprenad står, precis som namnet beskriver, för företagets entreprenadverksamhet och delas 
vidare in i anläggning och bygg. Denna studie fokuserar på affärsområdet Bygg Stockholm och 
kommersiella fastigheter. För en tydligare bild över Veidekke Sveriges organisation se figur 4.3. 
Inom det kommersiella affärsområdet arbetar man med både ROT-projekt och nyproduktion. 
Författaren har, utifrån strukturen på utvalda projekt, tagit fram en generell organisationskarta för 
att visualisera hur organisationen för ett projekt i den kommersiella delen kan se ut, se figur 4.5.  
 
Som kan utläsas i figur 4.3 ingår företaget Arcona som ett dotterbolag i Veidekkekoncernen. 
Arcona verkar under eget varumärke men i fyra av fem studerade projekt arbetar de båda 
företagen i konsortium. I utvalda projekt finns därför personal från både Arcona och Veidekke. 
Detta samarbete är nytt sedan våren 2014 då det första projektet med denna struktur startades. 
 

Figur 4.2: Veidekkehuset, en symbol över Veidekkes företagskultur och värderingar. (Veidekke Sverige, 2015b) 
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Figur 4.3: Veidekkes organisation i Sverige/Danmark. (Veidekke Sverige, 2015a) 

 

Figur 4.4: Organisationskarta över Veidekke Entreprenad Bygg Stockholm. Studien har utförts på projekt från företagets kommersiella avdelning. 
(Veidekke Sverige, 2015b) 
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I tre av de fem studerade projekten är upphandlingsformen totalentreprenad i samverkan. Detta 
innebär att upphandlingsformen ska bidra till ett arbetssätt som skapar mervärde för alla 
inblandade. Med samverkan syftar Veidekke till: 
- Att ge alla parter en helhetsbild över projektet 
- Skapa samsyn om mål och värderingar och sätta dessa i första ledet 
- Skapa en samlad bild av förväntningar, syn på egna och andras roller 
- Ge parterna möjlighet att i det inledande skedet påverka arbetssätt som ansluter till den 

grundläggande arbetsmodellen 
- Bygga förtroende och skapa trygga och öppna arbetsgrupper 
- Ta till vara på den samlade kompetensen inom organisationen. 

Denna typ av arbetssätt ingår i Veidekkes arbete med involvering. Att jobba i samverkan fungerar 
inte utan respekt och förtroende för alla inblandade. (Veidekke Sverige, 2015d)  
  

 
Figur 4.5: Figuren beskriver hur en projektorganisation kan se ut på Veidekke/Arconas större kommersiella projekt. Figuren är endast ett exempel 
och således också fördelningen mellan Veidekke och Arcona på de olika posterna. (Veidekke Sverige, 2015c) 
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4.1.3 VDC på Veidekke 
På Veidekke beskriver man VDC som 1+3 delar där den översta delen är projektets mål och de 
övriga är:  
- Produkt – BIM+ (3D/4D/4D+ modeller och övriga integrationer mot dem) 
- Organisation – Vilka är med, hur vi har byggt upp vårt team 
- Process - Hur arbetar vi, vilka regler agendor möten etc. 

(Örn & Tunlid, 2015) 
 

 
Figur 4.6: BIM, organisation, process och metrics är de fyra termer som ingår i Veidekkes VDC-arbete. (Veidekke Sverige, 2015f) 

 
BIM+ innebär, precis som nämnt i avsnitt 3.1.1, en 3D-modell laddad med information om 
objektet och projektet. Utifrån denna får man dels en visualisering av projektet samt mängder 
som används för skapandet av kalkyl och tidplan.  

 
Med organisationen syftar man till målet att skapa framgångsrika team. Innan projektet sätter 
igång tar man sig tid att reflektera över organisationen samt viktiga utmaningar och skeden. På 
detta sätt vill man skapa sig en bild om alla olika egenskaper som medlemmarna i gruppen 
innehar och hur man kan använda dem på bästa sätt. Man vill även tydliggöra rollerna och 
beskriva uppdraget så att det tydligt framgår vad som förväntas av var och en.  
 
Med processen vill man belysa att man ständigt arbetar med processer som göra att man når 
målet på snabbast och smidigaste sätt. En viktig del inom detta arbete är ICE-möten.  
 

 
4.1.3.1 ICE-möten i projektering 
ICE-möten är en del av Veidekkes VDC-arbete för en effektivare projekteringsprocess. ICE 
innefattar ett möte i veckan där konsulter, projekteringsledare, VDC-ingenjör, 
produktionsledare/platschef, projektutvecklare och beställare samlas på ett och samma ställe 
under en hel dag och jobbar tillsammans. Vid enstaka tillfällen är även inköpare och arbetschefer 
närvarande. Vid mötets start tas först de frågor upp som varje disciplin samlat på sig under 
veckans gång. När man fått en övergripande bild över samtliga problemområden bryts gruppen 
upp och man jobbar tillsammans i mindre enheter med de man har frågor till. Vid slutet av dagen 
återsamlas alla och man går igenom beslut som tagits, nya lösningar och ny information. På detta 
sätt fås snabba beslut och smarta lösningar, resultatet blir att projekteringsfasen kan kortas ner 
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och framtida konstruktionsproblem i produktion kan minimeras. Detta arbetssätt beskrevs av 
samtliga projekteringsledare samt utifrån författarens observationer. 
 
4.1.3.2 ICE i produktion & involvering 
ICE handlar inte bara om att snabbt få fram bygghandlingar, utan i ett större perspektiv handlar 
det om integrering mellan discipliner i byggprocessen, vilket beskrivs i avsnitt 3.1.4. Detta för att 
få ökad förståelse för sin egen samt andras roller i processen och därmed smartare lösningar. 
Målet är att uppnå högre förståelse för helheten så att du som individ kan se förbättringsområden 
utifrån dina uppgifter i koppling till andras arbetsuppgifter. Kanske är den information och de val 
du har möjlighet att göra mindre relevanta för dig men väldigt avgörande i ett senare skede. Målet 
är att du ska förstå hur dina kunskaper kan bidra till en effektivare och smidigare process. För att 
uppnå detta måste du ha förståelse för hur andra discipliner arbetar, vad de är beroende av för 
information och vad din roll kan påverka samt påverkas av. En person kan inte kunna allt utan 
tillsammans hjälps vi åt.  

 
På Veidekke finns idag ingenting som heter ”ICE i produktion” men däremot jobbar man 
mycket med involvering på olika sätt. Involvering är ett centralt begrepp inom Veidekke och 
appliceras både i projektering, i form av ICE, men också ute i produktionen där man har s.k. MI-
möten. Utifrån observationer har författaren fått inblick i hur dessa möten ser ut. MI-möten är 
korta effektiva morgonmöten ute på projekten där man samlar produktionsledningen och 
lagbasar varje morgon innan man går ut på bygget. Mötet ska inte ta mer än ca 10min och man 
går igenom följande punkter: 
1. Rullande tidplan (3 veckors) 
2. HMS och skyddsfrågor 
3. Knäckfrågor 
4. Boka arbetsberedningar 
5. Återkommande hinder 
6. Leveranser 
7. APD-plan 
8. Gruppavtal och projektmål (uppföljning en gång per månad) 
9. Övrigt 
Detta skall fungera som ett forum dels för hantverkarna att lära känna varandra och 
produktionsledningen samt för att underlätta samordningen i projektet och att ventilera frågor. 
 
4.3 Kommunikation, involvering & integrering ute på projekten 
 
4.3.1 Kommunikation 
Utifrån intervjuer med inköpare, projekteringsledare och produktionsledare ville författaren skapa 
sig en bild över hur information flödar mellan inköp, projektering och produktion på utvalda 
projekt. Undersökningarna visade att information mellan inköp, projektering och produktion 
fungerar bra. Via ICE-möten, omfattningsmöten, samordningsmöten, byggmöten, inköpsmöten 
och arbetsberedningar anser respondenterna att de får tillgång till den information som de 
behöver från varandra för att kunna utföra sitt arbete. Dessa möten täcker in granskning av 
handlingar, ekonomi, tidplan, kvalité, projektering, produktion, inköp etc. Sammanfattningsvis 
allt som behöver kontrolleras i ett projekt. Enligt respondenterna fungerar dessa system bra, i 
enskilda fall kan det vara så att någon inte dyker upp på ett möte, denne person är i majoriteten 
av fallen från beställare och/eller konsultteamet. Utöver möten används även alla möjliga 
kommunikationssätt; mail, telefonsamtal, inofficiella möten osv. Samtliga respondenter ansåg att 
kommunikationen fungerar som bäst då alla inblandade i projektet sitter på ett och samma ställe, 
detta gäller även konsulter.  
Resultatet för hur information behandlas och flödar inom konsortiet Veidekke/Arcona på de 
berörda projekten visade sig med andra ord inte vara det stora problemet för effektivisering. 
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Problemen visade sig istället ligga i kommunikationen med de aktörer som är med i projektet 
men inte tillhör konsortiet Veidekke/Arcona, närmare bestämt projektörer(konsulter), beställare 
och hyresgäst. 

 
4.3.2 Respondenternas syn på involvering och integrering 
I intervjuerna framkom, som nämnt ovan, att problemområdena inte ligger i kommunikationen 
inom Veidekke/Arcona-organisationen, respondenterna belyser istället kommunikation och 
involvering från konsulter, beställare och hyresgäster som den mer besvärliga biten i processen. 
Detta anses besvärligt då det bedöms finnas ett bristande engagemang från konsulternas sida, 
dålig ekonomisk uppfattning och dålig förståelse för byggprocessen från både konsulter, 
beställare och hyresgäster. Dessa är inte tillräckligt intresserade av att ta del av 
produktionsverksamheten och har därför svårt att förstå vikten av sena besked, materialval, 
produktionslösningar etc. 

 
För att understryka de identifierade problemområdena (som utläses nedan i avsnitt 4.3.3) följer 
nedan ett urval av citat från intervjuerna: 

”Många gånger är det så att de som kommer in är väldigt teoretiska människor som bara 
har ritat.” – Produktionsledare 1 om varför konsulter behöver lära från produktionen 

 

”Inköp är en strategisk fråga för projektet i allra hösta grad, det styr väldigt mycket av 
ekonomin.” – Inköpare 1 

 

”Om jag kan få en arkitekt att tänka annorlunda och styra dem inköpsmässigt och guida 
dem så kommer arkitekten bli nöjd, jag blir nöjd som inköpare och slutkunden kommer att 

får rätt produkt till rätt pris.” – Inköpare 1 

 

”Har du inte gjort rätt inköp så kan du stå där ute och spika till döddagar, du kommers gå 
i konkurs.” – Inköpare 1 

 

”Men de största möjligheterna att göra förbilligande är att ha en produkt som är specificerad 
som man går ut och frågar till flera anbudsgivare. Sedan gör man en utvärdering och hitta 

det som är värde för pengarna.” – Inköpare 2 

 

”Det är ju tyvärr branschens stora problem att man inte förmår beskriva produkten.”  
– Inköpare 2 

 

”Kan man inte beskriva produkten så kan man inte producera den och ha koll på 
kvaliteten.”  

– Inköpare 2 

 

”Det är inte projektering som producerar långsamt, det är input till dem som är bristfällig, 
då vet dom inte vad dom ska göra och kan därför inte leverera.” – Inköpare 1 
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”I projektering så är drömmen att få med en erfaren produktionsmänniska som vet vilka 
materialval man ska göra och vad man ska tänka på, någon som även har hyfsad koll på 

prisbilden.” – Projekteringsledare 3 

 

”Olika personer har olika syn på vad som är produktionsvänligt. Jag tror det är viktigare 
att man får igång dialogen mellan konsulten och produktion. Alla arkitekter kan inte vara 
experter på allt och ibland kan det vara fel person som ritar fel saker, då får man ju hjälpas 

åt.” – Projekteringsledare 1 

 

”Man kan skriva in en avtalstext, men för att få konsulterna att följa det så tror jag mer 
att man måste bjuda in dem till projektet och skapa en bra kontakt med dem. Jag tror mer 

på att man får jobba med att involvera dem än att skriva massa paragrafer.”  
– Projekteringsledare 1om vilka krav som kan sättas på konsulter. 

 

”Det krävs engagemang för att det ska gå bra i projektet.” – Produktionsledare 3  

 

”Alla grupper är en del i arbetet och ska därför vara involverade.” – Produktionsledare 3  

 

”Information från hyresgästen är bristfällig, vad dom verkligen vill ha för något och hur den 
kommuniceras.” – Projekteringsledare 3 

 

”Hyresgästens arkitekter har inte någon förståelse för hur långt vi faktiskt har kommit och 
vilka konsekvenser vissa beslut får. Dom har inte någon koll på vart vi är någonstans.” – 

Projekteringsledare 3 

 

”På omfattningsmötena träffas inköp, produktion, projekteringsledare och arkitekterna och 
pratar om handlingarna. Då får arkitekterna förståelse för varför de ska leverera 

handlingarna i tid och om handlingarna inte levereras i tid vet dom att det är inköparen och 
produktionsledaren som hamnar i dåligt läge. Det här med att man känner dem man 

levererar till, det tror jag är viktigt.” – Projekteringsledare 1 

 

”Visst är det så att om vi projekterar med rätt material och rätt lösningar från början så är 
det klart att det ger mer effekt pengamässigt att spara där. Men det kräver ett nytt tänk och 

en framförhållning.” – Projekteringsledare 2 

 

”Informationsflödet fungerar mindre bra eftersom alla deltagare i projektet inte är på plats 
tillräckligt ofta.” – Inköpare 3 
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”Konsulterna behöver mer uppmuntran när dom gjort något bra. Idag får dom mest feedback 
när något är dåligt.” – Inköpare 3 

 

”Arkitekterna och konstruktörerna tänker inte särskilt ekonomiskt. Men det är väl lite 
deras roll också att tänka på nya material och nya spännande lösningar. Men ibland måste 
man ju även tänka på vad som är möjligt för oss inom vår budget. Dom är involverade men 

det skulle kunna vara ännu mer.” – Inköpare 3 

 

”För i byggindustrin så beskriver man ju en produkt som egentligen är ett one-off-bygge som 
man brukar säga. Vilket betyder att man bygger produkten bara en gång. Då förstår ju 

alla att det är svårt att beskriva den.” – Inköpare 2 

 
Sammanfattningsvis är konsulter för dåligt insatta i produktionen och har därför svårt att rita 
produktionsvänliga handlingar. Konsulterna har även dålig koll på ekonomin. Som förslag på 
åtgärder för detta föreslår flera respondenter att bättre kontakt mellan produktion och 
projektörer måste etableras. Men istället för att ställa krav i avtalsform gäller det att få 
projektörerna engagerade för projektet, att ge dem insyn i varför de ritar som de ritar samt 
betydandet av att handlingar kommer fram i tid. När det kommer till ekonomi föreslår flera att 
inköparens roll bör utökas, denne borde användas i tidiga projekteringsskeden för att kunna 
påverka materialval och produkter som föreskrivs i handlingarna. Samtliga respondenter har 
önskemål om områden i processen de skulle vilja lära sig mer om och vara delaktiga i dock är de 
enade om att tidsbrist sätter stopp för denna utökade involvering. 

 
4.3.3 Identifierade flaskhalsar och brister  
Utifrån utförda intervjuer identifierades följande punkter som problemområden för en 
effektivisering av byggprocessen: 
1. Sena besked från beställare och hyresgäst 
2. Beställaren förmår inte beskriva produkten 
3. Hyresgäst saknar förståelse för byggprocessen och anser sig därmed kunna ta sena beslut om 

utformning eller ändringar  
4. Projektörerna ritar ej produktionsvänliga handlingar 
5. Projektörerna har inte tillräcklig kunskap om material samt om tekniska specifikationer för 

material 
6. Projektörerna har inte tillräcklig kunskap om produktion 
7. Projektörerna är aldrig ute i produktionen 
8. Projektörerna är inte engagerade i projekten 
9. Projektörer har för dålig koll på projektets ekonomi och ritar därför för dyra lösningar 
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5. ANALYS 
I detta kapitel analyseras teori i förhållande till resultat. Avsnitten beskriver vikten av kommunikation, 
involvering och motivation och hur dessa kan relateras till de identifierade problemområdena. 
 
5.1 Varför kommunikation är viktigt 
I avsnitt 3.2 beskrivs hur god kommunikation minskar risken för missförstånd. Att lyckas nå ut 
på rätt sätt och med rätt information är ett samspel mellan sändare och mottagare. För att lyckas 
med detta gäller det att få mottagaren att uppfatta informationen på samma sätt som sändaren 
gör. Eftersom vi kommunicerar både verbalt och icke verbalt blir det ett stort plus om vi 
kombinerar språket med något utav våra sinnen, detta ger en starkare upplevelse. Synen är vår 
främsta informationskälla och komplexa samband förklaras därför ofta med fördel i bild. Detta 
förklarar varför 3D och BIM blivit så användbart inom branschen. Tack vare dessa modeller 
lyckas man på ett snabbt och enkelt sätt ge alla inblandade samma referensram och uppfattning 
om projektet. Detta innebär att vi mest troligt undvikt flera missförstånd som annars dykt upp 
och på så sätt redan här sparat tid och pengar i projektet. 
 
God kommunikation krävs även för att en grupp ska vara effektiv. God kommunikation är 
nämligen grunden till involvering, engagemang och slutligen motivation. Att kommunicerar ut till 
sina medarbetare om varför saker och ting sker, att det sker, hur det ska ske, hur de kan 
förbättras osv. skapar en känsla av involvering hos mottagarna. Detta kallas i teorin 
kommunikation uppströms, nedströms och lateralt. Kommunikation i alla led krävs för att t.ex. 
chefen i organisationen ska veta vad som pågår i alla led, hur klimatet inom organisationen är, få 
återkopplingar från arbetarna då beslut eller ändringar gjorts mm. Det handlar såklart även om att 
de anställda ska veta vad som pågår på högre nivåer, varför beslut tagits, hur man kan påverka 
osv. Studier har visat att anställda blir mer engagerade i en ny uppgift när de varit involverade i 
beslutsframtagandet. Känner man att man är involverad blir man även mer engagerad. 
 
Nationalencyklopedin definierar ordet involvera som ”komma att bli inblandad i”. Att engagera 
någon betyder att man lyckas väcka eller hålla kvar dennes intresse för någonting. Lyckas man 
kombinera dessa två väcks motivationen och för att en organisation ska bli framgångsrik krävs att 
de anställda är motiverade. Motivationen är nämligen det som får oss att uträtta ett arbete mot ett 
bestämt mål och sedan även anstränga oss för att fortsätta uppehålla samma intensitet i arbetet 
tills att målet är uppnått. Detta förklarar även varför en motiverad person har längre uthållighet 
än en omotiverad. Given blir då följden att en dåligt involverad och engagerad medarbetare är 
mindre motiverade inför sitt arbete och ger följaktligen sämre resultat.   
 
5.2 Vad motiverar oss?  
Det finns flera teorier om hur och varför man blir motiverad. Som nämnt ovan gör engagemang 
att intresset för en uppgift väcks eller vidhålls, ytterligare motivationsfaktorer krävs sedan för att 
forma och rikta beteendet så att man strävar mot ett bestämt mål. I denna studie behandlas sex 
stycken motivationsteorier. Gemensamt för alla är att det inte nämns något om att faktorer som 
lön och bonusar ökar motivationen utan istället nämns faktorer som prestation, ansvar, personlig 
utveckling, tillhörighet samt en kontroll över dina egna handlingar. Utifrån dessa teorier kan man 
därför påstå att vi motiveras av att våra interna behov uppfylls.  
 
McClellands, Maslow och Herzberg uttrycker alla vikten av gemenskap, tillhörighet och 
uppskattning. Dessa väljer författaren att kalla för sociala faktorer då de är beroende av 
kommunikation med andra och endast framkommer i ett socialt samspel. Utöver dessa vill 
författaren även belysa de motiveringsfaktorer som kommer inifrån dig som individ; behov av 
prestation, ansvar, självständighet, utveckling och kontroll. I grunden handlar det om ett driv som 
kommer inifrån dig själv men som kan utvidgas med hjälp av förtroende och feedback från 
andra. Du kan vara en driven person men för att upprätthålla dina inre behov behövs hjälp 
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utifrån på olika sätt. Att t.ex. få förtroendet att ansvara över någonting eller feedback på din 
prestation som ger möjlighet att utvecklas vidare. Dessa typer av motivatorer hittas inom alla sex 
teorier som utforskats. Detta går hand i hand med Veidekkes vision om värdeskapande samspel. 
För att uppnå ett fungerande samspel krävs dels respekt och förtroende för och från alla 
inblandade i projektet och dels gemenskap och teamkänsla. 
 
Som bevis på detta beskriver respondenterna att fungerande projekt är de projekt där man har 
bra kommunikation med alla involverade parter, man lyssnar på varandra, känner varandra och 
jobbar som ett team. Man är även medveten om hur sina handlingar påverkar andra i projektet, 
ser vikten av gott samarbete samt känner engagemang för projektet och produkten. 
 
5.3 Problemen 
Detta tar oss vidare till studiens identifierade problemområden. Samtliga problemområden har 
visat sig beröra de personer i projekten som inte tillhör kärnverksamheten; beställare, hyresgäst 
och konsulter. Dessa väljer författaren att kalla externa parter och med kärnverksamhet syftar 
författaren till Veidekkes egna organisation på varje projekt. Inom Veidekke/Arconas egna 
arbetslag anses kommunikation och samarbete fungera bra och problemen pekas istället ut att, 
som tidigare nämnt, ligga mot de externa parterna. Dels identifieras vad författaren väljer att kalla 
kunskapsbrist och dels belyses vad bedöms vara bristande engagemang och förståelse: 
 
Kunskapsbrist 
1. Beställaren förmår inte beskriva produkten 
2. Projektörerna ritar ej produktionsvänliga handlingar 
3. Projektörerna har inte tillräcklig kunskap om material samt om tekniska specifikationer för 

material 
4. Projektörerna har inte tillräcklig kunskap om produktion 
5. Projektörer har för dålig koll på projektets ekonomi och ritar därför för dyra lösningar 

 
Bristande engagemang & förståelse 
6. Projektörerna är aldrig ute i produktionen 
7. Projektörerna är inte engagerade i projekten 
8. Sena besked från beställare och hyresgäst 
9. Hyresgäst och beställare saknar förståelse för byggprocessen och anser sig därmed kunna ta 

sena beslut om utformning eller ändringar  
 
5.3.1 Projektering & beställare 
Det allra tidigaste problemet som uppstår är att beställaren inte förmår beskriva produkten. Det 
är även detta problem som ofta ligger till grunden för att handlingar blir försenade vilket ger 
följdeffekt på produktionen. Att beställaren har svårt att beskriva sin produkt kan bero på flera 
olika saker, men ofta är det så simpelt som att beställaren inte vet vad han/hon vill ha. Kanske 
beror det även på den interna kommunikationen hos beställaren mellan arkitekter, 
inredningsarkitekter, fastighetsägare och hyresgäst, att man helt enkelt inte kommer överens eller 
förstår varandra. Det kan även bero på att inom den kommersiella sektorn byggs endast 
produkten en gång i sin funktion. I och med att det aldrig blivit gjort förut kan det vara svårt att 
beskriva vad som faktiskt ska göras. Vad som gör det svårt att beskriva produkten har endast 
studerats mycket ytligt, det har dock identifierats som ett av de största problemen och hindren i 
målet att ha en så effektiv process som möjligt. Hand i hand med denna fråga kommer även 
punkt 9; hyresgäst och beställare saknar förståelse för processen och anser sig därför kunna ta 
sena beslut och ändringar. Även detta har stor inverkan på effektiviteten. Hyresgästen och 
beställaren lämnar ett besked tidigt i processen vilket senare visar sig vara för dyrt, inte snyggt 
osv. då anser man sig ha möjligheten att gå in och ändra, men har ingen koll på hur sent 
ändringarna kan utföras samt vilka följdeffekter sena besked kan få. Här brister beställarens och 
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hyresgästens engagemang och involvering för projektets produktion. Men ansvar ligger även på 
entreprenören som faktiskt har kunskapen om produktionen, denne måste sätta ned foten och 
upplysa samtliga om när absolut sista ändringen kan ske samt vad det har för effekt på 
byggprocessen. Involvering och kommunikation; samspel krävs från båda håll. 
 
5.3.2 Projektering & ekonomi 
Nästa problemområde är projektörernas kunskap om produktionen. Första stadiet har fokus på 
ekonomi. Majoriteten av respondenterna anser att projektörerna inte har tillräcklig kunskap om 
projektets ekonomi eller ekonomi över huvud taget rörande bygg. Samtidigt har de inte heller 
tillräcklig kunskap om material och tekniska specifikationer. Många arkitekter föreskriver material 
och varor de använt i tidigare projekt utan bestämda argument om varför just den varan valts. 
Har man ingen koll på vilka tekniska specifikationer som efterfrågas kan man heller inte veta vilka 
valmöjligheter som finns. Det är här samtliga inköpare har belyst hur deras kunskap kan komma 
att utnyttjas i tidiga projekteringsskeden. Dessa inköpare arbetar med material, varor och 
ekonomi dagligen, en erfaren inköpare hittar i djungeln av valmöjligheter och kan guida 
arkitekten där dennes kunskap brister. Samtidigt sätter entreprenören sin prägel tidigt och kan 
påverka pengabilden genom valen av inköp. Det är trots allt via inköp som de stora ekonomiska 
vinsterna uppstår.    

”Om jag kan få en arkitekt att tänka annorlunda och styra dem inköpsmässigt och guida 
dem så kommer arkitekten bli nöjd, jag blir nöjd som inköpare och slutkunden kommer att 

får rätt produkt till rätt pris.” – Inköpare 1 

”Inköp är en strategisk fråga för projektet i allra hösta grad, det styr väldigt mycket av 
ekonomin.” – Inköpare 1 

”Visst är det så att om vi projekterar med rätt material och rätt lösningar från början så är 
det klart att det ger mer effekt pengamässigt att spara där. Men det kräver ett nytt tänk och 

en framförhållning.” – Projekteringsledare 2 

Återigen belyses vikten av samverkan, kommunikation och involvering. Alla kan inte kunna allt 
utan tillsammans bör vi hjälpas åt att göra ett så bra jobb som möjligt. Samtidigt ger detta 
entreprenören chansen att använda sig av sina tillgångar för att forma prisbilden och undvika 
framtida ändringar och besvär. Denna insikt är en del av VDC-arbetet, ”build it right the first 
time” och ”rätt person på rätt plats”. Inköparna har sett vilken funktion och vilka behov deras 
roll kan fylla om de får chansen. Identifiering av flaskhalsen och hur den kan åtgärdas. Vi sitter 
alla på kunskap som ingen vet om att vi har, det gäller att försöka se vart man kan vara med och 
bidra och på något sätt förmedla denna kunskap där den saknas. 
 
5.3.3 Projektering & produktion 
Sistnämnt ligger fokus på relationen mellan projektering och produktion. Det finns åtskilliga 
återkommande anmärkning på att det som ritas inte går att bygga; handlingarna anses inte vara 
produktionsvänliga. Arbetet med ICE-projektering minskar glappet mellan projektering och 
produktion men förutsätter att produktion alltid är närvarande och bidrar. Utöver ICE saknas 
dock projektörernas engagemang i projekten på så sätt att de aldrig är ute på bygget, de har ingen 
aning om vad som pågår, hur produktion ligger till, hur produktionen går till osv. Det är helt okej 
för konsulten att debitera entreprenören när denne ringer och ber om förklaringar då 
handlingarna är otydliga, men det är inte okej för entreprenören att ta betalt av konsulten när 
denne istället ber någon från produktionen gå och titta på befintliga byggnationer, hämta mått 
och liknande. Ett påvisat missnöje framkommer i att arkitekten inte själv kommer ut på projektet 
för information, lärdom eller uppföljning. Detta skapar inte bara ett praktiskt glapp utan även 
socialt. Hur ska man kunna bli ett team om man inte lär känna varandra? Och hur ska 
handlingarna blir mer produktionsvänliga om arkitekten inte vill engagera sig i produktionen? 
Självklart kan det sättas upp krav i form av paragrafer i avtalen men som beskrivits tidigare i 
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rapporten; inget engagemang, inget team, ingen motivation, sämre effektivitet och därmed sämre 
resultat. Viljan kommer från konsulten själv men i och med att det är entreprenören 
(Veidekke/Arcona) som står för det stora maskineriet så ligger ett stort ansvar på dem att 
engagera dessa externa parter, att bjuda in och uppmuntra dem till att bli en del av teamet. 
 
5.4 Vart kommer VDC-arbetet in?  
Sammanfattningsvis syns på samtliga problemområden vikten av kommunikation och samarbete. 
Detta är givetvis ingen nyhet, varken inom branschen eller generellt i livet, men kanske desto 
svårare att omsätta i praktiken. Man skulle kunna säga att VDC fungerar som ett forum för 
kommunikation, kunskapsutbyte och involvering. Under detta paraplyord täcker vi in, inte bara 
konkreta hjälpmedel som BIM, utan även dessa luddiga parametrar som spelar på känslor och 
personer.  Då ICE handlar om integrering mellan discipliner för att öka förståelsen för sin egen 
och andras roll i processen, kan detta fungera som utgångspunkt för en eventuell målsättning. Att 
sätta ord och konkretisera en vision kan göra den lättare att ta till sig. Här har vi ett arbetssätt för 
projektering som kan utvecklas vidare till produktionen. Inom Veidekke är VDC, involvering och 
ICE redan centrala begrepp vilket borde underlätta utvecklingen av vad dessa innebär och hur de 
används. Visionen finns redan i Veidekkes företagskultur, nu gäller det bara att utnyttja detta till 
sin spets.   
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6. DISKUSSION & SLUTSATS 
Kapitlet redovisar författarens slutsatser utifrån genomförd analys och resultat. Inledningsvis besvaras 
forskningsfrågorna, detta följs av en presentation över vilka förutsättningar företaget har inför åtgärder av 
identifierade problem. Avslutningsvis presenteras författarens rekommendationer inför nya arbetssätt, förslag på 
fortsatt forskning och slutligen en kort diskussion över vad författaren kunde gjort annorlunda i studien. 
 
6.1 Forskningsfrågor besvaras 
Nedan följer svar på forskningsfråga I och II utifrån slutsatser av analys och resultat.  
 
6.1.1 Forskningsfråga I 
Hur kan involvering och kommunikation förbättra effektiviteten i produktionen med hjälp av VDC? 
 
Utifrån VDC-arbetet anammas tankesättet från ICE-projekteringen om integrering av discipliner 
och samarbete mellan dessa. Detta skapar en målbild att eftersträva; samtliga involverade i 
byggprocessen skall ha förståelse för sina egna och andras arbetsuppgifter för att förstå vikten av 
sina egna handlingar, hur dessa påverkar andra samt vilken effekt de har på processen och 
slutprodukten. Ett samarbete där gränsen mellan företag suddas ut för att tillsammans jobba mot 
att uppnå mervärde för samtliga involverade. I analysen i avsnitt 5.1 och 5.2 förklaras sambandet 
mellan kommunikation, involvering, engagemang och slutligen motivation; som är nyckeln till 
effektivt arbete. Utan motivation är vi inte uthålliga eller villiga att prestera med samma intensitet 
och målmedvetenhet ända fram till projektets slut.  
Studien belyser vikten av motivation och hur denna uppnås med hjälp av att tillgodose interna 
behov som bl.a. uppskattning, gemenskap, prestation, utveckling och ansvar. Tack vare 
involvering och engagemang kan vi uppnå fler av dessa faktorer och på så sätt öka gruppens driv 
för att producera en bra slutprodukt.  
 
De identifierade problemområdena handlar om projektörernas bristande kunskap och 
engagemang inför produktion och ekonomi samt beställarens oförståelse inför sena besked och 
följdeffekten av dessa. Involvera och engagera dessa parter mer och hjälp dem förstå vilken roll 
de spelar och hur deras handlingar kan bli antingen hinder eller hjälp i processen. Dessa måste 
även vilja utvecklas och lära. Då entreprenören är den som innehar störst kunskap om 
produktion ligger ett stort ansvar hos dem. De måste se till att bjuda in och bygga över det glapp 
som existerar idag. Teamet är inte starkare än dess svagaste länk och därför måste man, precis 
som ICE beskriver, hjälpas åt där andras kunskap brister.     
 
6.1.2 Forskningsfråga II 
Hur ser kommunikationsflödena ut mellan projektering, inköp och produktion hos Veidekke idag? 
 
Som beskrivs i avsnitt 4.3.1 används alla typer av kanaler för kommunikation; mail, telefonsamtal 
officiella och inofficiella möten. ICE, samordningsmöten, omfattningsmöten, inköpsmöten, 
byggmöten och arbetsberedningar är de mötes forum som används. Följande tre möten är de 
mest omnämnda när det kommer till kommunikation och involvering mellan inköp, produktion 
och projektering. 

- ICE: Projekteringsmöte med samtliga konsulter, beställare, produktionsansvarig, 
projekteringsledare, inköpare och VDC-ingenjör. Samtliga är alltid kallade till mötet men 
inköpare och mindre konsulter som brand och akustik är inte alltid med. Dessa möten 
hålls antingen på huvudkontoret eller ute på etableringen.   

- Omfattnings/Inköpsmöten: Arkitekt, projekteringsledare, inköpare och produktionsledare 
träffas för att gå igenom och granska handlingar inför inköp. Samt går igenom krav för 
kommande handlingspaket. 
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- Samordningsmöten: Dessa samlar projektgruppen Veidekke/Arcona och hålls för att 
samordna produktionen; vad som ska hända, hur man ska ta sig framåt samt hur detta 
skall samordnas. 

- MI-möten: Här samlas produktionspersonalen och de UE som är ute på projektet just då. 
Mötet är till för att gå igenom produktionen samt för att få UE involverade i 
planeringsarbetet. 

De identifierade problemområdena visade sig inte ligga inom den interna kommunikationen utan 
berör kommunikationen med externa parter; beställare, hyresgäst och konsulter. Utförlig 
redovisning och analys av identifierade problemområden återfinns i avsnitt 5.3. 
 
6.2 Förutsättningar 
Ett involverande arbetssätt är något som utmärker Veidekke som företag. Involvering är ett väl 
etablerat begrepp som genomsyrar hela företagskulturen. Värdeskapande samspel är Veidekkes 
vision och ledarskap, medarbetare, kunder och leverantörer utgör företagets fyra grundpelare och 
utnämns som företagets viktigaste resurser. Denna företagskultur banar väg för ett involverande 
arbetssätt och det går därför i företagets anda att utvidga detta ytterligare. Samtliga anställda på 
Veidekke är inlärda i detta grundläggande begrepp och det är därför inga konstigheter att låta det 
expandera utanför Veidekkes egna stab.    

”Jag tror inte att man kan vara chef på Veidekke om man inte tycker om att involvera 
folk.” – Inköpare 1 

Med andra ord utgör företagets policy en utmärkt grund för fortsatt arbete med involvering och 
engagemang. Ytterligare ett ledord inom koncernen är grensesprengende vilket innebär att alltid 
försöka förbättra, skapa och utveckla samt att tänka nytt och stort. Förutsatt att denna 
företagskultur inte bara är fina ord så finns definitivt rätt förutsättningar för utökat 
involveringsarbete i syfte att få en så effektiv byggprocess som möjligt. 
 
6.3 Generella rekommendationer  
Nedan följer författarens rekommendationer för att förbättra effektiviteten i produktionen 
utifrån kommunikation och involvering.  
 
För att förbättra projektörernas kunskap om produktionen föreslår författaren att: 

- Involvera konsulterna mer i projekten. Lär känna dem och se till att de är en del av 
Veidekke-teamet.  

- Projektörerna skall vara väl insatta i hur produktionen fungerar, när sista ändring kan 
utföras samt hur sena ändringar påverkar byggprocessen.   

- Se till att konsulterna sitter ute på projekten och arbetar minst 2 av 5 arbetsdagar.  
- Se över de avtal som utformas med arkitekterna;  

a) Hur kan de formuleras på bästa sätt för att det tydligt skall framgå vad entreprenören 
behöver/vill ha?  
b) Hur kan de utformas för att arkitekten själv ska se sig som en del av teamet?  

 
För att förbättra projektörernas kunskap om ekonomi föreslår författaren att: 

- Inköparens roll utvidgas och blir mer betydande i tidiga projekteringsskeden för att kunna 
guida projektören och styra pengabilden.  

 
För att motverka sena ändringar och besked från beställare och hyresgäst föreslår författaren att: 

- Beställare och hyresgäst skall vara väl insatta i hur produktionen fungerar, när sista 
ändring kan utföras samt hur sena ändringar påverkar byggprocessen.   
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6.4 Fortsatt forskning 
Fortsatt forskning bör ske kring arbete för hur man mer konkret involverar beställare och 
framförallt konsulterna i projektet och hur man implementerar detta. Man bör även utforska mer 
ingående vad som faktiskt gör de framgångsrika projekten framgångsrika. Här kan även andra 
avdelningar (bostad och anläggning) studeras för att identifiera olika typer av framgångsfaktorer 
samt få erfarenhetsåterföring på dessa.  
 
6.5 Vad hade kunnat göras annorlunda? 
I studien berörs endast fem projekt samt elva respondenter. Samtliga respondenter tillhör 
Veidekke eller Arcona vilket endast ger inblick i hur processen ser ut utifrån entreprenörens 
perspektiv. Hade möjlighet funnits borde författaren även studerat konsulternas och beställarens 
syn i frågan. Om möjligt hade även fler projekt studerats.   
 
Författaren borde även strukturerat upp intervjuerna utefter varje projekt samt intervjuat fler 
personer på varje projekt. Detta för att få en större inblick i hur de arbetar för att kunna ställa 
detta i förhållande till projektets resultat. Dagens studie har endast gett en överblick från några få 
respondenter. För att minimera risken att få en subjektiv syn på projektets arbete borde därför 
fler personer på varje projekt intervjuats.  
 
Då studien har fokus på involvering borde Veidekkes involveringsarbete studerats mer ingående. 
Författaren har endast utfört en ytters ytlig studie över Veidekkes förhållningssätt till detta 
begrepp och har inte gått in på djupet hur visionen ser ut, vilka som är ansvariga för detta arbete 
och hur de arbetar.  
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8. BILAGOR 
Bilaga 1 – Intervjufrågor produktionsledning 
Bilaga 2 – Intervjufrågor projekteringsledning 
Bilaga 3 – Intervjufrågor inköpare 
 



 

 
BILAGA 1 
 
Frågor till produktionsledningen 
Mål: Att identifiera hur kommunikationsflödet ser ut inom och ut från 
produktionsledningen 
 
I intervjun vill jag att du försöker tänka på hela byggprocessen; från projektering till 
färdigställt projekt.  
 
Organisation 

1. Vem eller vilka i projektets organisation har direkt kontakt med dig som 
produktionsansvarig? 

 
Samarbete och informationsutbyte 
 

2. Finns det områden där du känner att informationsflödet* är bristfälligt? 
a) Om ja; vad för typ av information är det som är bristfällig? och vem är 

ansvarig för den informationen? 
 

b) Vad för typ av information är ofta svår att få tag på/att hitta? 
 

3. Inom vilka områden tycker du att informationsflödet* fungerar bra? 
 

*Med informationsflöde menas all information du behöver för att kunna utföra ditt 
arbete korrekt samt för att kunna ta legitima beslut som inte får negativ effekt på 
andra områden 
 

4. Genom vilka kanaler sker kommunikationen med andra discipliner? 
Muntligt (officiella eller inofficiella möten) 
Skriftligt (mailkontakt eller via webforum) 
Båda 

 
Officiella möten: 
Med detta menas arrangerade möten med avtalad tid och plats. 

5. Hur ser era möten ut? Storlek, deltagare, agenda 
 

6. Vilka olika typer av möten har ni?(ex. tidplansmöte, avstämningsmöte etc.)  
 

7. Hur ofta har ni varje typ av möte? 
 

8. Var hålls mötena? 
 



 

 

9. Vem är ansvarig för att information som delas och beslut som tas på mötena 
sedan når fram till rätt person? 
 

10. Hur kommer denna information ut till rätt person? 
 
Inofficiella möten: 
Med detta menas muntliga beslut som tas på ”språng”, t.ex via telefonsamtal eller 
när man stöter ihop med varandra i korridoren eller kontorslandskapet. 
 

11. Uppskattningsvis; hur ofta tas frågor upp, och beslutas om, på s.k. inofficiella 
möten i förhållande till officiella möten?  

Beslut: 
beslut tas oftare på officiella möten än inofficiella 
beslut tas oftare på inofficiella möten än officiella 
ungefär 50/50 

 
 Frågor/Problem: 

frågor tas oftare upp på officiella möten än inofficiella 
frågor tas oftare upp på inofficiella möten än officiella 
ungefär 50/50 

 
Uppskattningsvis: hur många av dessa beslut är viktiga att andra utanför 
produktionsledningen får information om? Med ”andra” menas projektering, 
inköp, beställare etc.  

1(inga)  2  3  4  5(alla) 
 

12. Om beslut tas på inofficiella möten vem ser då till att informationen kommer 
vidare till andra berörda? 
 

13. Hur kommer informationen vidare till andra berörda?  
  
 

14. Vad är din syn på ”Snabba svar och dålig informationsdelning eller 
långsamma svar och bra informationsdelning”? 

 
Dina egna reflektioner 

15. Hur bra anser du att informationsflödet fungerar i ditt projekt idag? 
(dåligt) 1  2  3  4  5 (Mycket bra) 

 
16. Känner du dig ständigt uppdaterad på vad som händer i projektet? 

Ändringar, tidplan, ekonomi, inköp, leveranser osv. 
(Aldrig) 1  2  3  4  5 (Alltid) 

 



 

 

17. Om du sällan känner dig uppdaterad; vad tror du att detta beror på? 
 

18. Känner du att du snabbt och enkelt kan få tag i den information du behöver? 
(Aldrig) 1  2  3  4  5 (Alltid) 

 
19. Hur/var får du tag i denna information? 

 
ICE 
ICE-möten är en del av Veidekkes VDC-arbete för en effektivare byggprocess. Inom 
Veidekke jobbar man med ICE främst i projektering. ICE innefattar ett möte i veckan 
där beställare, konsulter, projekteringsledare, projektutvecklare, VDC-ingenjör och 
produktionsledare/platschef samlas på ett och samma ställe under en hel dag och 
jobbar tillsammans. Vid mötets start tar man först upp de frågor som varje disciplin 
samlat på sig under veckans gång. När man fått en övergripande bild över samtliga 
problemområden bryts gruppen upp och man jobbar tillsammans i mindre enheter 
med dem man har frågor till. Vid slutet av dagen samlas alla igen och man går 
igenom beslut som tagits, nya lösningar och ny information. På detta sätt får man 
snabba beslut och smarta lösningar, resultatet blir att projekteringsfasen kan kortas 
ner och framtida konstruktionsproblem i produktion kan minimeras. 
 

20. Har du suttit med i projekteringens ICE-möten? 
 

21. Vill du sitta med i projekteringens ICE-möten? 
 

22. Får du ut/tror du att du får ut någonting av att sitta med på projekteringens 
ICE-möten? 

a) Om ja; vad får du ut av att vara med? Samt vad kan du bidra 
med? 

 
23. Känner du att du är/skulle du vara aktiv under dessa möten? 

a) Om ja; på vilket sätt är du aktiv? 
 
ICE handlar inte bara om att snabbt få fram bygghandlingar, utan i ett större 
perspektiv handlar det om integrering mellan discipliner i byggprocessen. Detta för 
att få ökad förståelse för sin egen samt andras roller i processen och därav smartare 
lösningar. Målet är att uppnå högre förståelse för helheten så att du som individ kan 
se förbättringsområden utifrån dina uppgifter i koppling till andras arbetsuppgifter. 
Kanske är den information och de val du har möjlighet att göra mindre relevanta för 
dig men väldigt avgörande i ett senare skede? Målet är att du ska förstå hur dina 
specialistkunskaper kan bidra till en effektivare och smidigare process. För att uppnå 
detta måste du ha förståelse för hur andra discipliner arbetar, vad de är beroende av 
för information och vad din roll kan påverka samt påverkas av. En person kan inte 
kunna allt utan tillsammans hjälps vi åt.  



 

 

 
ICE i produktion;  
 

24. Känner du att det finns områden rörande inköp, logistik och projektering där 
produktionspersonalen har kompetens som går outnyttjad?  
a) Om ja; vilka områden gäller det? 

 
25. Finns det arbetsområden* där produktionsledningen bör vara med för att få 

mer kunskap om processen som kan hjälpa dem i deras arbete? 
a) Om ja; vilka? 

 
26. Finns det arbetsområden* där du tycker att andra discipliner skall vara mer 

involverade i ditt arbete? 
a) Om ja; Vilka områden/discipliner berör detta? 

 
*Med ”arbetsområden” menas alla delar och moment i byggprocessen. 
 
Övrigt 

27. Är det okej att jag kontaktar dig igen om det skulle uppstå fler frågor under 
arbetets gång? 
 

28. Får jag använda den information du givit mig i min rapport? 
 
 
 
  



 

 

BILAGA 2 
 
Intervjufrågor projekteringsledning 
Mål: Att identifiera hur kommunikationsflödet ser ut inom och ut från 
projekteringen 
 
I intervjun vill jag att du försöker tänka på hela byggprocessen; från projektering till 
färdigställt projekt.  
 
Organisation 

1. Vem eller vilka i projektets organisation har direkt kontakt med dig som 
projekteringsledare? 

 
Samarbete och informationsutbyte 

2. Finns det områden där du känner att informationsflödet* är bristfälligt? 
c) Om ja; vad för typ av information är det som är bristfällig? och vem är 

ansvarig för den informationen? 
 

d) Vad för typ av information är ofta svår att få tag på/att hitta? 
 

3. Inom vilka områden tycker du att informationsflödet* fungerar bra? 
 

*Med informationsflöde menas all information du behöver för att kunna utföra ditt 
arbete korrekt samt för att kunna ta legitima beslut som inte får negativ effekt på 
andra områden 
 
Officiella möten: 
Med detta menas arrangerade möten med avtalad tid och plats. 

4. Hur ser era möten ut? Storlek, deltagare, agenda 
 

5. Vilka olika typer av möten har ni?(ex. tidplansmöte, avstämningsmöte etc.)  
 

6. Hur ofta har ni varje typ av möte? 
 

7. Var hålls mötena? 
 

8. Vem är ansvarig för att information som delas och beslut som tas på mötena 
sedan når fram till rätt person? 
 

9. Hur kommer denna information ut till rätt person? 
 
 
Inofficiella möten: 



 

 

Med detta menas muntliga beslut som tas på ”språng”, t.ex via telefonsamtal eller 
när man stöter ihop med varandra i korridoren eller kontorslandskapet. 
 

10. Uppskattningsvis; hur ofta tas frågor upp, och beslutas om, på s.k. inofficiella 
möten i förhållande till officiella möten?  

Beslut: 
beslut tas oftare på officiella möten än inofficiella 
beslut tas oftare på inofficiella möten än officiella 
ungefär 50/50 

 
 Frågor/Problem: 

frågor tas oftare upp på officiella möten än inofficiella 
frågor tas oftare upp på inofficiella möten än officiella 
ungefär 50/50 

 
Uppskattningsvis: hur många av dessa beslut är viktiga att andra utanför 
produktionsledningen får information om? Med ”andra” menas projektering, 
inköp, beställare etc.  

1(inga)  2  3  4  5(alla) 
 

11. Om beslut tas på inofficiella möten vem ser då till att informationen kommer 
vidare till andra berörda? 
 

12. Hur kommer informationen vidare till andra berörda?  
  
 

13. Vad är din syn på ”Snabba svar och dålig informationsdelning eller 
långsamma svar och bra informationsdelning”? 

 
Dina egna reflektioner 

14. Hur bra anser du att informationsflödet fungerar i ditt projekt idag? 
(dåligt) 1  2  3  4  5 (Mycket bra) 

 
15. Känner du dig ständigt uppdaterad på vad som händer i projektet? Vilka 

delar behöver du vara uppdaterad på som projekteringsledare? Ändringar, 
tidplan, ekonomi, inköp, leveranser osv. 

 
16. Om du sällan känner dig uppdaterad; vad tror du att detta beror på? 

 
17. Känner du att du snabbt och enkelt kan få tag i den information du behöver? 

 
 

18. Hur/var får du tag i denna information? 



 

 

 
ICE 

19. Hur ser era ICE-möten ut? Vilka är med och hur jobbar ni? 
 

20. Hur ofta har man ICE-möten? 
 

21. Sitter inköp och produktion med? Är de aktiva? Och får ni ut den kunskap ni 
behöver från dem? 
 

22. Hur mycket press kan du sätta på konsulterna när det kommer till tid och 
engagemang i förhållande till pengar? 
 

23. Kan man förhandla fram någon sorts fast avgift där en viss mängd arbete ska 
ingå?  
 
 

ICE handlar inte bara om att snabbt få fram bygghandlingar, utan i ett större 
perspektiv handlar det om integrering mellan discipliner i byggprocessen. Detta för 
att få ökad förståelse för sin egen samt andras roller i processen och därav smartare 
lösningar. Målet är att uppnå högre förståelse för helheten så att du som individ kan 
se förbättringsområden utifrån dina uppgifter i koppling till andras arbetsuppgifter. 
Kanske är den information och de val du har möjlighet att göra mindre relevanta för 
dig men väldigt avgörande i ett senare skede? Målet är att du ska förstå hur dina 
specialistkunskaper kan bidra till en effektivare och smidigare process. För att uppnå 
detta måste du ha förståelse för hur andra discipliner arbetar, vad de är beroende av 
för information och vad din roll kan påverka samt påverkas av. En person kan inte 
kunna allt utan tillsammans hjälps vi åt.  
 
ICE i produktion;  
 

24. Känner du att det finns områden rörande inköp och produktion där ni som 
projekterar har kompetens som går outnyttjad?  
a) Om ja; vilka områden gäller det? 

 
25. Finns det arbetsområden* där projeteringsledningen bör vara med för att få 

mer kunskap om processen som kan hjälpa dem i erat arbete? 
b) Om ja; vilka? 

 
26. Finns det arbetsområden* där du tycker att andra discipliner skall vara mer 

involverade i ditt arbete? 
b) Om ja; Vilka områden/discipliner berör detta? 

 
 



 

 

*Med ”arbetsområden” menas alla delar och moment i byggprocessen. 
 
Övrigt 

27. Är det okej att jag kontaktar dig igen om det skulle uppstå fler frågor under 
arbetets gång? 
 

28. Får jag använda den information du givit mig i min rapport? 
 
  



 

 

BILAGA 3 
 
Intervjufrågor inköpare 
 
Mål: Att identifiera hur kommunikationsflödet ser ut inom och ut från inköpsorganisationen 
 
I intervjun vill jag att du försöker tänka på hela byggprocessen; från projektering till 
färdigställt projekt. 
  
Organisation 

1. Vem eller vilka i projektets organisation har direkt kontakt med dig som inköpare? 
 

2. Vilka inköp bestäms i projekteringsskede (övergripande) 
  

3. Vilka inköp bestäms i produktion (övergripande) 
 

 
Samarbete och informationsutbyte 
 

4. Finns det områden där du känner att informationsflödet* är bristfälligt? 
e) Om ja; vad för typ av information är det som är bristfällig? och vem är 

ansvarig för den informationen? 
 

f) Vad för typ av information är ofta svår att få tag på/hitta? 
 

5. Inom vilka områden tycker du att informationsflödet* fungerar bra? 
 

*Med informationsflöde menas all information du behöver för att kunna utföra ditt arbete 
korrekt samt för att kunna ta legitima beslut som inte får negativ effekt på andra områden 
 

6. Genom vilka kanaler sker kommunikationen med andra discipliner? 
Muntligt (officiella eller inofficiella möten) 
Skriftligt (mailkontakt eller via webforum) 
Båda 

 
Officiella möten: 
Med detta menas arrangerade möten med avtalad tid och plats. 

7. Hur ser era möten ut? Storlek, deltagare, agenda 
 

8. Vilka olika typer av möten har ni?(ex. tidplansmöte, avstämningsmöte etc.)  
 

9. Hur ofta har ni varje typ av möte? 
 

10. Var hålls mötena? 
 

11. Vem är ansvarig för att information som delas och beslut som tas på mötena sedan når 
fram till rätt person? 
 

12. Hur kommer denna information ut till rätt person? 
 



 

 

 
Inofficiella möten: 
Med detta menas muntliga beslut som tas ”på språng”, t.ex via telefonsamtal eller när man stöter 
ihop med varandra i korridoren eller kontorslandskapet. 
 

13. Uppskattningsvis; hur ofta tas frågor upp, och beslutas om, på s.k. inofficiella möten i 
förhållande till officiella möten?  

 
Beslut: 

beslut tas oftare på officiella möten än inofficiella 
beslut tas oftare på inofficiella möten än officiella 
ungefär 50/50 

 
 Problem/Frågor: 

frågor tas oftare upp på officiella möten än inofficiella 
frågor tas oftare upp på inofficiella möten än officiella 
ungefär 50/50 
 
 

14. Uppskattningsvis: hur många av dessa beslut är viktiga att andra utanför 
inköp får information om? Med ”andra” menas projektering, produktion, 
beställare etc.  

1(inga)  2  3  4  5(alla) 
 

15. Om beslut tas på inofficiella möten vem ser då till att informationen kommer vidare till 
andra berörda? 
 

16. Hur kommer informationen vidare till andra berörda?  
  
 

17. Vad är din syn på ”Snabba svar och dålig informationsdelning eller långsamma svar och 
bra informationsdelning”? 

 
Dina egna reflektioner 

18. Hur bra anser du att informationsflödet fungerar i ditt projekt idag? 
(dåligt) 1  2  3  4  5 (Mycket bra) 

 
19. Känner du dig ständigt uppdaterad på vad som händer i projektet? 

Konstruktionsändringar, tidplan, ekonomi osv. 
(Aldrig) 1  2  3  4  5 (Alltid) 

 
20. Om du sällan känner dig uppdaterad; vad tror du att detta beror på? 

 
21. Känner du att du snabbt och enkelt kan få tag i den information du behöver? 

(Aldrig) 1  2  3  4  5 (Alltid) 
 

22. Hur/var får du tag i denna information? 
 
 
 



 

 

ICE 
ICE-möten är en del av Veidekkes VDC-arbete för en effektivare byggprocess. Inom Veidekke 
jobbar man med ICE främst i projektering. ICE innefattar ett möte i veckan där beställare, 
konsulter, projekteringsledare, projektutvecklare, VDC-ingenjör och 
produktionsledare/platschef samlas på ett och samma ställe under en hel dag och 
jobbar tillsammans. Vid mötets start tar man först upp de frågor som varje disciplin samlat på 
sig under veckans gång. När man fått en övergripande bild över samtliga problemområden bryts 
gruppen upp och man jobbar tillsammans i mindre enheter med dem man har frågor till. Vid 
slutet av dagen samlas alla igen och man går igenom beslut som tagits, nya lösningar och ny 
information. På detta sätt får man snabba beslut och smarta lösningar, resultatet blir att 
projekteringsfasen kan kortas ner och framtida konstruktionsproblem i produktion kan 
minimeras. 
 

23. Har du suttit med i projekteringens ICE-möten? 
 

24. Vill du sitta med i projekteringens ICE-möten? 
 

25. Får du ut/tror du att du får ut någonting av att sitta med på projekteringens ICE-möten? 
b) Om ja; vad får du ut av att vara med? Samt vad kan du bidra med? 

 
26. Känner du att du är/skulle du vara aktiv under dessa möten? 

b) Om ja; på vilket sätt är du aktiv? 
 
ICE handlar inte bara om att snabbt få fram bygghandlingar, utan i ett större perspektiv handlar 
det om integrering mellan discipliner i byggprocessen. Detta för att få ökad förståelse för sin egen 
samt andras roller i processen och därav smartare lösningar. Målet är att uppnå högre förståelse 
för helheten så att du som individ kan se förbättringsområden utifrån dina uppgifter i koppling 
till andras arbetsuppgifter. Kanske är den information och de val du har möjlighet att göra 
mindre relevanta för dig men väldigt avgörande i ett senare skede? Målet är att du ska förstå hur 
dina specialistkunskaper kan bidra till en effektivare och smidigare process. För att uppnå detta 
måste du ha förståelse för hur andra discipliner arbetar, vad de är beroende av för information 
och vad din roll kan påverka samt påverkas av. En person kan inte kunna allt utan tillsammans 
hjälps vi åt.  
 
ICE i produktion;  
 

27. Känner du att det finns arbetsområden rörande produktion, projektering och logistik där 
inköpspersonalen har kompetens som går outnyttjad?  
a) Om ja; vilka områden gäller det? 

 
28. Finns det arbetsområden* där inköpspersonalen bör vara med för att få mer kunskap om 

processen som kan hjälpa dem i deras arbete? 
a) Om ja; vilka? 

 
29. Finns det arbetsområden* där du tycker att andra discipliner skall vara mer involverade i 

ditt arbete? 
c) Om ja; Vilka områden/discipliner berör detta? 

 
*Med ”arbetsområden” menas alla delar och moment i byggprocessen. 
 



 

 

Avrop & leveranser 
När inköpen är gjorde och det senare blir dags att avropa dessa: 

30. Vem avropar en leverans? 
 

31. Är avrop ett samarbete med andra discipliner? 
a) Om ja; vilka? 

 
32. Hur ser den kommunikationskedjan ut? 

 
Övrigt 

33. Är det okej att jag kontaktar dig igen om det skulle uppstå fler frågor under arbetets gång? 
 

34. Får jag använda den information du givit mig i min rapport? 
 


