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SAMMANFATTNING 
Många företag satsar på att utveckla nya arbetssätt och tekniska innovationer för att 

effektivisera och förbättra produktiviteten i byggsektorn. En av dessa innovationer är 

arbetssättet VDC, Viritual Design and Construction. Projektet Sörredsmotet är en 

totalentreprenad där Veidekke Entreprenad AB är totalentreprenör och Trafikverket är 

beställare. Ett av målen med projektet är att driva projekteringen med VDC. 

 

Syftet med denna studie är att tillsammans med Veidekke anläggning region Sydväst undersöka 

hur arbetssättet implementerats på projektet Sörredsmotet, vilka förutsättningar som krävs för 

att implementera VDC och även vad VDC innebär ur en konstruktörs perspektiv. 

Forskningsfrågorna som skall besvaras är: 

I. Hur har arbetssättet VDC implementerats för projektet Sörredsmotet? 

II. Vilka förutsättningar krävs för implementering av VDC? 

III. Hur påverkar arbetssättet VDC konstruktörer? 

 

För att kunna besvara forskningsfrågorna har tre studier utförts; en litteraturstudie av tidigare 

forskning, observationer av projekteringsmöten och VDC-nätverksträffar samt en 

intervjustudie med totalt 18 respondenter. En avgränsning för studien är att endast undersöka 

VDC i projekteringsfasen. 

 

Slutsats för den första forskningsfrågan är att projektet arbetar med VDC till en viss del men 

att arbetssättet inte kan anses som implementerat på projektet. En ambition vid projektets start 

var att driva projekteringen med ICE-sessions, vilken inte uppnåtts till den grad ambitionen 

först var. En anledning till detta är de externa organisationernas arbetssätt och upplägg, att 

samla beslutsfattande personer på möten och fatta beslut på möten har varit en svårighet. 

Upplägget ändrades till att ha projekteringsmöten som är inspirerade av ICE-metodiken. Delar 

av projekteringen sker i en molnbaserad 3D-modell medan andra delar av projekteringen sker i 

2D. Veidekke har även själva tagit fram en visualiseringsmodell.  

 

Det krävs förutsättningar både organisatoriskt men även förutsättningar för individer att börja 

nyttja arbetssättet. På grund av byggbranschens projektbaserade struktur krävs det många så 

kallade innovatörer och tidiga tillämpare. Sammanfattat krävs det att beakta projektets 

förutsättningar och utefter dem göra en tydlig planering över projektets mål, hur målen skall 

nås, vad som krävs och orsaken till att förändringen skall ske. För att få bra förutsättningar, 

både för intern men även eventuell extern organisation bör detta göras tidigt i projekten. 

Motivation och vilja är också viktigt för implementering av arbetssättet. Ny kompetens som 

kan krävas rör huvudsakligen kompetens för modeller.   

 

För konstruktörer innebär det att arbetsgången förändras då arbete sker med BIM, Building 

Information Model, som är ett verktyg i VDC. Mer planering och kommunikation krävs då 

arbete sker med BIM. Att arbeta modellorienterat istället för med 2D-handlingar kräver ett 

annat tänk. Det finns många utmaningar att arbeta med BIM men även många nyttor, främst i 

projekt som kräver mycket samordning.  

 

 

Nyckelord: Innovation, byggbranschen, projektering, BIM, ICE. 



 

iii 
 

ABSTRACT 
A lot of companies are investing in new working methods and technical innovations that is 

developed to improve productivity in the construction industry and to make it more efficient. 

One of these innovations is a working method called VDC, Virtual Design and Construction. 

A project called Sörredsmotet is a design-build project with Veidekke Entreprenad AB as a 

design-build contractor. The client of the project is Trafikverket. One of the ambitions with the 

project is to use VDC in the design phase of the project.  

 

The purpose with this study is to in cooperation with Veidekke examine how the working 

method is implemented on the project, what conditions are needed to implement VDC and also 

how VDC affects designers. The research questions are: 

I. How has the working method VDC been implemented on the project Sörredsmotet? 

II. What conditions are needed to implement VDC? 

III. How does the working method affect designers? 

 

To answer the research questions three studies have been carried out; a literature study based 

on earlier research, observations of design meeting and VDC-network meetings and an 

interview study with 18 respondents. One demarcation for the study is to examine the VDC in 

design phase only.  

 

Conclusion for the first research question is that the project works partially with VDC, but the 

working method cannot be considered as implemented on the project. One ambition was to 

carry out the design phase with ICE-sessions, but organization and working method for external 

organization made it difficult to gather the right people and to make decisions on meetings. The 

layout was changed to have design meetings inspired by ICE methodology instead of ICE-

sessions. Part of the design is made in a cloud based 3D-model while other parts of the design 

is made in 2D. Veidekke has developed a visualization model for the project.  

 

It requires both organizational conditions and conditions for individuals to start using the 

working method. Due to the construction industry’s project-based structure many so-called 

innovators and early appliers are required. It is necessary to look at the project’s prerequisites 

and to make plans about the project’s goals, how to achieve the goals, what is needed to achieve 

them and to make the reason for the change clear. To get as good prerequisites as possible, both 

for internal and possible external organization, this should be done at an early stage of the 

projects. Motivation is also important for implementation of the working method. New skills 

that may be required are mainly concerning models.   

 

For designers the working method means that the workflow changes when work is done with 

BIM, Building Information Model, which is a tool in VDC. More planning and communication 

is required when working with BIM. To work model-oriented instead of working with 2D-

drawings requires different ways to think. There are a lot of challenges working with BIM, but 

also many advantages, mainly in projects that requires a lot of coordination.  

 

 

Key words: Innovation, construction industry, design phase, BIM, ICE. 
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Teckenförklaring 

3D – tre dimensioner; x, y och z 

4D – tre dimensioner + tid 

5D – tre dimensioner + tid + ekonomi 

BIM – Building Information Model 

CIFE – Center for Integrated Facility Engineering 

ICE – Integrated Concurrent Engineering 

IT – Information technology, informationsteknik 

VA – Vatten och avlopp 

VDC – Virtual Design and Construction 

ÄTA – Ändrings- och tilläggsarbeten 
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1 INLEDNING 
Kapitlet presenterar studiens bakgrund och syfte; varför studien är aktuell och målet med 

studien. I problemformuleringen presenteras mer specifika forskningsfrågor och följs av 

studiens avgränsningar, avsedda målgrupp och till sists en överblick av arbetets disposition. 

 

1.1 Bakgrund  
Byggsektorn sysselsätter drygt 10 % av samtliga sysselsatta i Sverige idag, vilket innebär att 

endast vårdsektorn sysselsätter fler människor (SOU, 2002:115). Stora satsningar görs på 

infrastruktur, fastigheter och bostäder varje år. För en hållbar samhällsutveckling finns det stora 

behov för kreativitet och innovationer, men det krävs också säkra tekniska lösningar och 

effektivt utnyttjande av kompetenser (Eriksson & Hane, 2014). 

 

Byggsektorn har idag ett rykte om att vara konservativ och ovillig att ändras. Problem i sektorn 

är höga byggkostnader, mycket slöseri av resurser och dubbelarbete. Många företag satsar nu 

på att utveckla nya arbetssätt och på tekniska innovationer för att effektivisera och förbättra 

produktiviteten i branschen (Josephson, 2012). Förhoppningen med innovationerna är att öka 

kundvärdet, öka resurseffektiviteten och att kunna möta de krav som ställs på byggbranschen.  

 

Den tekniska utvecklingen skapar många möjligheter till förbättringar för byggsektorn. Det 

finns idag programvaror som bland annat utför simuleringar, kostnadsberäkningar, 

hållfasthetsberäkningar och produktionsplanering. Hela tiden sker förbättringar av befintliga 

programvaror och utveckling av nya (Robertson, 2010). Genom att använda teknik går det att 

bygga projektet virtuellt innan bygget utförs i praktiken. Det går även att koppla den virtuella 

modellen till relevant information, tid och ekonomi. Genom att låta datorer sköta rutinarbeten 

kan besparingar göras (Robertson, 2010). Det finns alltså stor potential för tekniska 

innovationer inom byggbranschen.  

 

Veidekke AB som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och 

bostadsutvecklingsföretag (Veidekke, 2017a), är ett företag som satsar på arbetssättet VDC, 

vilket är en förkortning för Viritual Design and Construction. Arbetssättet presenteras mer 

detaljerat i avsnitt 3.2. Sammanfattat går arbetssättet ut på att involvera alla relevanta parter och 

att samordnat projektera med hjälp av tekniska verktyg och modeller som till exempel BIM, 

Building Information Model. Arbetssättet fokuserar också på att bygga rätt organisation och 

fungerande team för projekten.  

 

Veidekke Anläggning Sydväst arbetar nu med VDC i projekteringen för projektet 

Sörredsmotet, en totalentreprenad där en planskild trafikplats skall byggas samt diverse 

förändringar med väg 155 och omkringliggande vägnät skall utföras. En bro som är ca 100 m 

lång skall byggas med två stycken av- och påfartsramper. Projektets beställare är Trafikverket. 

Arbetssättet VDC kräver att alla involverade parter skall vara engagerade och medverkande för 

att få bästa resultat. 

 

Ett nytt arbetssätt är en innovation. Studier finns som behandlar tekniska innovationer och 

innovationers effekt, men hur innovationer skall implementeras finns det färre studier om. 

Genom att arbeta med VDC kommer andra aktörer, till exempel konstruktörer, att påverkas och 
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arbetsgången för dem förändras mot hur den vanligtvis sker. Att implementera ett nytt arbetssätt 

innebär många utmaningar.  

 

1.2 Syfte och mål  
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur arbetssättet VDC har implementerats på 

projektet Sörredsmotet och att identifiera förutsättningar för att kunna arbeta med VDC och 

implementera VDC i kommande projekt.   

 

Ytterligare ett syfte med examensarbetet är att undersöka vad VDC innebär ur en konstruktörs 

perspektiv och hur arbetsgången i VDC-projekt skiljer sig från den normala arbetsgången för 

konstruktörer. 

 

Målet med arbetet är att förbättra implementeringsprocessen i framtida projekt genom att ta 

lärdom av hur Veidekke gjorde för att implementera arbetssättet på Sörredsmotet och genom 

att undersöka vad som krävs för att implementera ett nytt arbetssätt i byggsektorn.  

 

1.3 Problemformulering 
 

Forskningsfråga I 

Hur har arbetssättet VDC implementerats för projektet Sörredsmotet? 

Syftet med forskningsfrågan är att kartlägga hur VDC implementerats på det specifika projektet 

och att undersöka hur projektet arbetar med VDC, att undersöka vad som fungerat bra med 

implementeringen och vad som kan förbättras.  

 

Forskningsfråga II 

Vilka förutsättningar krävs för implementering av VDC? 

Syftet med forskningsfrågan är att undersöka vilka förutsättningar som krävs för 

implementering av arbetssättet och för att arbeta med VDC i kommande projekt. 

 

Forskningsfråga III 

Hur påverkar arbetssättet VDC konstruktörer? 

Syftet med forskningsfrågan är att identifiera skillnaden mellan arbetsgången för ett traditionellt 

projekt jämfört med ett VDC-projekt från konstruktörens perspektiv.  

 

1.4 Avgränsningar 
Studien genomförs som ett examensarbete med omfattning 30 hp, detta motsvarar 20 veckors 

heltidsarbete vilket medför att avgränsningar för arbetet krävs. En avgränsning i detta arbete är 

att endast arbete i projekteringsfasen beaktas, ej produktionsfasen. Tidsbegränsningen gör 

också att endast en del av projekteringen kommer att studeras, projekteringen kommer 

fortfarande att pågå då studien avslutas. Ytterligare en avgränsning är att studien fokuserat på 

Veidekke anläggning region Sydväst.  
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1.5 Målgrupp 
Den huvudsakliga målgrupp studien avser är Veidekke Entreprenad AB då studien kretsar kring 

Veidekkes arbetssätt och organisation. Även konsulter, beställare och underentreprenörer till 

Veidekke kan vara möjliga intressenter till studien. Resultat och slutsatser skulle även kunna 

gynna andra entreprenörer i branschen.  

 

1.6 Disposition 
 

Kapitel 1 – Inledning 

Kapitlet presenterar studiens bakgrund och syfte; varför studien är aktuell och målet med 

studien. I problemformuleringen presenteras mer specifika forskningsfrågor och följs av 

studiens avgränsningar, avsedda målgrupp och till sists en överblick av arbetets disposition. 

 

Kapitel 2 – Metod 

Kapitlet presenterar forskningsförfarandet; vilket angreppssätt för metoden samt vilka olika 

metoder som genomförts. Avslutningsvis diskuteras studiens metodkritik och trovärdighet 

genom att diskutera studiens reliabilitet, validitet och etiska aspekter.  

 

Kapitel 3 – Teori 

Kapitlet presenterar resultatet av de litteraturstudier som utförts. Avsnittet behandlar relevanta 

begrepp och teoretiska definitioner. Inledningsvis beskrivs byggbranschen för att ge en 

förståelse för byggprocessen. Därefter förklaras arbetssättet VDC för att sedan beskriva vad en 

innovation är, innovationsprocessen och implementeringsfasen. Avslutningsvis presenteras 

byggbranschens karakteristik som kan vara betydande för implementering av innovationer. 

 

Kapitel 4 – Resultat 

Kapitlet presenterar inledningsvis information om företaget och hur företaget arbetar med VDC. 

Därefter presenteras utfallet av de intervjuer som utförts, resultatet av intervjuerna presenteras 

i de fyra olika respondentgruppernas perspektiv. Avslutningsvis finns en sammanfattning av 

kapitlet.  

 

Kapitel 5 – Analys 

Kapitlet presenterar en analys utifrån teorin och resultatet. Här beskrivs hur författaren 

resonerat kring problemområden och hur det kopplas samman med teorin. 

 

Kapitel 6 – Diskussion och Slutsatser 

Kapitlet diskuterar slutsatsen av analysen. Svar på forskningsfrågorna presenteras, studiens 

förutsättningar samt författarens generella rekommendationer och förslag för fortsatt forskning 

och utvecklingsområden.  

 

Kapitel 7 – Referenser 

Här presenteras studiens använda källor. Kapitlet är strukturerat enligt olika typer av källor.   
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2 METOD 
Kapitlet presenterar forskningsförfarandet; vilket angreppssätt för metoden samt vilka olika 

studier som genomförts. Avslutningsvis diskuteras studiens metodkritik och trovärdighet genom 

att diskutera studiens reliabilitet, validitet och etiska aspekter.  

 

2.1 Metodval 
Målet med detta arbete är att studera hur ett nytt arbetssätt implementeras vilket är ett 

forskningsområde som det kan anses finnas bristande kunskap om eftersom att det inte finns 

många tidigare studier om detta område. Detta innebär att studien är av explorativ karaktär 

(Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Att studera ett nytt arbetssätt, eller ett förändrat arbetssätt innebär att det inte finns stora 

mängder data att analysera. Att göra en djupare analys på en mindre mängd data med målet att 

få insikt, en kvalitativ metod (Bell, 2015), är därför den valda metoden för arbetet. En annan 

vanlig metod är kvantitativ metod, vilken kan beskrivas som en statistisk analys som kräver 

mer data och syftar till att ge kvantifierbara och möjligtvis generaliserbara slutsatser (Bell, 

2015).  

 

2.2 Studier 
De studier som använts för arbetet är litteraturstudie, intervjustudie och observationer. Metoden 

för dessa studier presenteras under följande rubriker. 

2.2.1 Litteraturstudie 

Examensarbetet inleddes med en litteraturstudie för att få grundläggande kunskaper om vad 

VDC är och om Veidekkes företagskultur och arbetssätt. Genom en litteraturstudie studerades 

även vad en innovation är och hur innovationsprocessen ser ut för att sedan fördjupas i 

implementeringsskedet som är en del av innovationsprocessen. Faktorer som är betydande för 

implementering av en innovation studerades dels organisatoriskt men även för individer. Vidare 

studerades även byggbranschen och branschens karakteristik som kan vara betydande för 

implementering av innovationer. 

 

Litteraturstudien har pågått under hela arbetets gång då nya behov och frågor uppkommit under 

övriga studier, den största delen av litteraturstudien utfördes dock tidigt i arbetet. Det är viktigt 

att kritiskt granska den information som används i studien (Bell, 2015). Detta har gjorts genom 

att huvudsakligen använda vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter. Författarna till 

de använda källorna har undersökts. Vid ett tillfälle har en figur från en andrahandskälla använts 

då boken inte varit tillgänglig.  

2.2.2 Intervjustudie 

Fördelar med en intervju är intervjuns flexibilitet, det går att fördjupa sig och utveckla ämnen 

genom att ställa följdfrågor samt att det går att observera responsen på frågor (Bell, 2006). 

Nackdelar med intervjuer är dess tidsåtgång, för en väl utförd intervju krävs mycket 

förberedelse med planering av intervjun och att formulera frågor (Bell, 2006).  

 

Intervjuer kan vara utformade på olika sätt; strukturerade, semi-strukturerade eller 

ostrukturerade (Dalen, 2015). Strukturerade intervjuer bygger på standardiserade frågor och 

leder till att kvantitativ data samlas in. Ostrukturerade intervjuer har inga förberedda frågor och 
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respondenten förväntas tala helt fritt. Semi-strukturerade intervjuer är en blandning mellan de 

två tidigare nämnda strukturerna. Intervjuerna har förberedda frågor men respondenten kan tala 

fritt kring frågorna och svaren kan förtydligas eller fördjupas genom följdfrågor (Dalen, 2015).  

 

Detta arbete syftar inte till att säkerställa fakta och erfarenhet genom mängden data utan snarare 

att identifiera och sammanställa olika personers erfarenhet, kunskap och tankar kring ämnet för 

att ta lärdom inför kommande projekt. Studien syftar till att samla in kvalitativ data, därför 

ansågs semi-strukturerade intervjuer vara en passande struktur. Beroende på samtalets 

utveckling kan frågeföljden skilja något mellan olika intervjuer. 

 

Totalt har arton intervjuer utförts, se en sammanställning av respondenternas yrke, företag och 

vilken kategori de tillhör i denna studie i  Tabell 1. I tabellen framgår även vilken i bilaga 

respondenternas intervjufrågor kan hittas. Beroende på vilken roll respondenterna har och målet 

med intervjun skiljde intervjufrågorna något. Respondenterna fick frågorna före intervjun för 

möjligheten att förbereda sig. Respondenterna valdes ut i samråd med handledare från 

Veidekke. 

 
Tabell 1 Respondentlista 

Datum intervju Befattning Företag  Frågor 

bifogade i 

Referens i 

arbete 

170706 Blockchef Veidekke  Bilaga A 

Entreprenör 

170809 Projekteringsledare Veidekke Bilaga A 

170811 Projektingenjör Veidekke Bilaga A 

170814 Arbetschef Veidekke Bilaga A 

170817 Mätchef Veidekke Bilaga A 

170927 Verksamhetsutvecklare Veidekke Bilaga B 

171004 Regionchef Veidekke Bilaga B 

170817 Uppdragsledare Inhouse Tech Bilaga C 

Konsult 170821 Uppdragsledare Structor Bilaga C 

170821 VA-projektör Structor Bilaga C 

170829 Uppdragsledare Sweco Bilaga D 

Beställare 170830 Projektledare Trafikverket Bilaga D 

170901 Projektledare projektering Trafikverket Bilaga D 

170815 Bro- och 

anläggningskonstruktör 

Sweco Bilaga E 

Konstruktör 

170817 Konstruktör och 

uppdragsledare 

Inhouse Tech Bilaga E 

170929 Byggnadsingenjör Tikab Bilaga E 

171011 Konstruktör och BIM-

ansvarig 

ELU Konsult AB Bilaga E 

171011 Konstruktör Inhouse Tech Bilaga E 

 

För att kunna besvara forskningsfråga I från olika perspektiv intervjuades fem entreprenörer 

(de med frågor bifogade i bilaga A), tre konsulter och tre personer från beställarens 

organisation. Respondenterna var alla inblandade i projektet som studerades. Referensen 

beställare i arbetet syftar till beställarorganisationen, två av respondenterna är anställda på 

Trafikverket och den tredje respondenten är anställd på Sweco som är Trafikverkets projektör. 

Läs mer om organisationen för projektet Sörredsmotet i avsnitt 4.2. 
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För att få insikt i arbetssättet, framtida strategi och hur företaget arbetar med implementering 

intervjuades ytterligare två entreprenörer, deras intervjufrågor är bifogade i bilaga B. För att 

besvara forskningsfråga II användes resultat från samtliga arton intervjuer. 

 

För att besvara forskningsfråga III intervjuades fem personer, se kategori konstruktör i Tabell 

1. Värt att nämna är att en av konstruktörerna är samma person som en av konsulterna. På grund 

av avstånd till två av respondenterna utfördes två av intervjuerna på distans via skype. 

 

Beroende på respondenternas arbetsuppgifter och kunskapsområden skiftades tyngdpunkten på 

intervjun, om respondenten till exempel jobbar mycket med modeller var ett fokusområde under 

intervjun modeller. Följdfrågor och frågeföljd skiftade beroende på intervjuernas samtalsgång.  

 

Intervjuernas längd varierade mellan 20-60 minuter, medellängden var 31 minuter. Med 

respondentens tillåtelse spelades intervjun in (ljudinspelning) för att sedan transkriberas och 

skickas till respondenten för godkännande. Att spela in intervjun gör att intervjuaren kan 

fokusera mer på att hålla intervjun istället på att föra anteckningar (Bell, 2006). Genom att 

transkribera intervjun kan respondenten granska intervjun i efterhand och godkänna dess 

innehåll (Bell, 2006). Under intervjuerna fördes även anteckningar i viss utsträckning.  

2.2.3 Observationer 

Målet med observationer i arbetet var att få en ökad inblick i arbetet med VDC och Veidekkes 

arbetssätt, därför har författaren medverkat på VDC-nätverksmöten och projekteringsmöten. 

Författaren har endast iakttagit och ej medverkat i mötena. Under observationerna har 

anteckningar förts. Observationerna kan klassificeras som direkt ostrukturerade observationer. 

En direkt observation innebär att forskningen utgår ifrån verkligheten och händelser studeras i 

sin naturliga miljö (Olsson & Sörensen, 2011). Att observationen är ostrukturerad innebär att 

inga förberedelser angående vilka parametrar som skall studeras förberetts utan istället 

inhämtas så mycket information som möjligt om ämnet (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Totalt har författaren medverkat på fem projekteringsmöten och tre VDC-nätverksträffar, två 

med region Sydväst och en med region Öst. 

 

2.3 Metodkritik 
Information måste alltid kritiskt granskas för att undersöka dess giltighet och trovärdighet (Bell, 

2006). Studiens giltighet och trovärdighet diskuteras i de nedanstående rubrikerna reliabilitet 

och validitet. Då en intervjustudie utförs är det även viktigt att beakta etiska aspekter (Dalen, 

2015), vilken beaktas under nedanstående rubrik etiska aspekter.   

2.3.1 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger samma resultat under 

samma omständigheter vid olika tidpunkter (Bell, 2006). Många av respondenterna i denna 

studie är huvudsakligen inblandade i samma projekt. Att personer ingår i samma projekt 

behöver dock inte betyda inte att de har likartade uppfattning om situationen (Bell, 2006). 

Studien fokuserar på att identifiera respondenternas erfarenheter från huvudsakligen ett projekt, 

vilket gör att studien inte är generaliserbar och allmänna slutsatser kan inte dras från denna 

studie. Däremot kan studien kan vara en grund för lärdomar och rekommendationer inför 

framtida projekt. Flera perspektiv i form av olika yrkesroller (entreprenörer, konsulter, 
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beställare) i projektet har beaktats vilket höjer studiens trovärdighet. Studien kan även vara en 

grund för framtida studier. Att studien huvudsakligen undersöker ett projekt bör dock beaktas 

vid användning av studiens resultat. Respondenterna har olika roller i projektet vilket innebär 

att de har olika perspektiv. Respondenternas kön, ålder, utbildning och erfarenhet varierar vilket 

också bidrar till att respondenterna har olika perspektiv. Vid formulering av intervjufrågor samt 

frågeföljden har reliabiliteten beaktats genom till exempel försöka undgå att ställa ledande 

frågor.  

2.3.2 Validitet 

Med validitet innebär till vilken grad ett tillvägagångssätt mäter det som skall mätas eller 

beskrivas (Bell, 2006), alltså hur väl metoden mäter det som författaren påstår mäts. 

Intervjustudiens validitet har beaktats genom strukturen på intervjuerna. Genom att ha semi-

strukturerade intervjuer skapas förutsättningar att samma ämnen diskuteras under intervjuerna, 

samtidigt som respondenten kan styra sina svar till stor del. Begrepp har till viss del förklarats 

under intervjuerna för att tydliggöra frågor och försöka skapa likartad tolkning av 

intervjufrågorna. Att det finns en viss otydlighet i vissa av begreppen som används i denna 

rapport, VDC, BIM och ICE till exempel, vilket författaren försökt att beakta genom 

förtydliganden, förklaring och/eller följdfrågor. Denna otydlighet diskuteras även i studien.   

2.3.3 Etiska aspekter 

I samband med kvalitativa intervjustudier är det viktigt att beakta etiska aspekter (Dalen, 2015). 

Respondenterna har i detta fall frivilligt medverkat i studien utan yttre påverkan. Syftet och 

målet med studien och intervjun har förmedlats till respondenterna före intervjun. Att inga namn 

kommer att skrivas i rapporten är ytterligare något som förmedlas, anonymiteten hos 

respondenterna är något som beaktats under val av upplägg för hur utfallet av intervjuerna 

presenterats. Alla intervjuer som spelats in har fått samtycke till inspelning.  
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3 TEORI 
Kapitlet presenterar resultatet av de litteraturstudier som utförts. Avsnittet behandlar relevanta 

begrepp och teoretiska definitioner. Inledningsvis beskrivs byggbranschen för att ge en 

förståelse för byggprocessen. Därefter förklaras arbetssättet VDC för att sedan beskriva vad 

en innovation är, innovationsprocessen och implementeringsfasen. Avslutningsvis presenteras 

byggbranschens karakteristik som kan vara betydande för implementering av innovationer. 

 

3.1 Byggbranschen  
Hur en entreprenad upphandlas skapar konsekvenser och förutsättningar för bland annat 

projektets ekonomi, tid och uppmuntran till innovationer. I begreppet upphandlingsstrategi 

ingår enligt Eriksson & Hane (2014) fem delar: ersättningsform, entreprenadform, 

anbudsinfordran, anbudsutvärdering och samverkansform. I detta arbete kommer 

entreprenadform och ersättningsform förklaras för att bilda en förståelse för vad en 

totalentreprenad är och hur olika ersättningsformer kan påverka utformningen och incitament i 

projekt. För att ge en övergripande förståelse över ett byggprojekt i Sverige förklaras 

byggprocessen, upphandlingsprocessen, entreprenadformer och ersättningsformer i följande 

avsnitt. 

3.1.1 Byggprocessen 

En byggprocess startar då iden om byggnadsverket väcks eller då beslut om byggnationen 

fattas. Den person som låter utföra mark-, byggnads-, installations-, rivnings- eller 

anläggningsarbete kallas för byggherre (Söderberg, 2011). Byggherren kan vara en enskild 

person eller en juridisk person. Enligt Révai (2012) kan en byggprocess delas in i tre skeden: 

program, projektering och produktion. I det första skedet, program, utförs utredningsarbete för 

att ta fram ett program som preciserar förutsättningarna för fortsatt arbete. Programmets syfte 

är att redovisa byggherrens krav och önskemål, förutsättningar för byggnationen och villkor 

som kan påverka de kommande faserna (Nordstrand, 2008). 

 

Det andra skedet, projektering, går ut på att fastställa konstruktionen och ta fram 

bygghandlingar och beskrivningar som uppfyller krav och önskemål (Nordstrand, 2008). 

Arbetet utförs ofta stegvis som ett samarbete mellan olika projektörer. Projekteringen är 

komplicerad och består därför av olika faser där utformningens detaljeringsgrad ökar för varje 

steg. Faserna kallas gestaltning, systemutformning och detaljutformning (Révai, 2012). 

Gestaltning innebär att byggnaden eller anläggningen utformas arkitektoniskt in- och utvändigt, 

i skedet framställs förslagsritningar (Nordstrand, 2008). Systemutformning innebär att 

konstruktioner för bärande system och för installationer utformas, systemhandlingar framställs. 

Detaljutformning innebär att all dimensionering, måttsättning, materialval med mera skall 

slutföras. Resultatet av detta skede är bygghandlingar och beskrivningar som sedan skall 

användas i produktion, som är det tredje skedet och som själva byggandet utförs. (Révai, 2012) 
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3.1.2 Upphandlingsprocessen 

I byggprocessen sker många upphandlingar, byggherren och entreprenörer upphandlar 

konsulter, entreprenörer, varor och tjänster till exempel. Många av dessa affärer är stora och 

komplicerade, upphandlingen preciseras därför av ett kontrakt. Processen före 

kontraktsskrivning brukar starta med att köparen skickar ut en förfrågan där relevant underlag 

som omfattning, villkor och krav framgår. Anbudsgivare utför då en kostnadsberäkning, en 

kalkyl, för att sedan skicka anbud till köparen. Efter granskning av anbud påbörjas förhandling 

mellan parterna. När förhandlingen är avklarad och köparen avgränsat upphandlingen till en 

anbudsgivare sker ett avtal mellan parterna. Därefter är det vanligt att upprätta kompletterande 

kontraktshandlingar innan kontraktsskrivning. (Nordstrand, 2008)  

3.1.3 Entreprenadformer 

Byggprojekts organisationer och utförande beror till stor del av vilken entreprenadform som 

byggherren väljer. Det finns många olika entreprenadformer och varianter av dessa former. De 

två huvudtyperna är utförandeentreprenad och totalentreprenad (Eriksson & Hane, 2014) vilka 

förklaras i detta avsnitt. 

 

I en utförandeentreprenad ansvarar beställaren för projekteringen och det är beställaren som 

väljer tekniska lösningar, ofta tillsammans med konsulter (Eriksson & Hane, 2014). 

Entreprenören ansvarar för att strikt följa bygghandlingar och beskrivningar, entreprenören har 

ett så kallat utförandeansvar (Nordstrand, 2008). Upphandlingsformen och riskfördelningen 

kan vara en fördel då beställaren vill främja konkurrens, ha många anbudsgivare eller om 

beställaren vill säkerställa en viss kvalitetsnivå. Att projekteringen är utförd innebär att 

anbudsarbetet blir mindre omfattande, vilket skapar förutsättning för fler anbudsgivare. För att 

kunna säkerställa kvalitetsnivån krävs en kompetent och erfaren beställare. (Eriksson & Hane, 

2014) 

 

I en totalentreprenad upphandlar byggherren endast en entreprenör som ansvarar för både 

projektering och produktion (Nordstrand, 2008). Det är totalentreprenörens ansvar att 

byggnaden eller anläggningen utförs enligt gällande normer och uppnår de funktionskrav som 

finns i byggherrens förfrågningsunderlag (Révai, 2012). Genom att ställa krav på funktioner 

istället för bestämda tekniska lösningar ökar entreprenörens möjlighet till innovativa lösningar. 

Då endast en upphandling sker kan produktionen påbörjas innan entreprenaden är 

färdigprojekterad, vilket kan vara tidseffektivt. (Eriksson & Hane, 2014)   

 

Totalentreprenader kan främja ett kunskapsutbyte mellan konsulter och entreprenörer vilket kan 

leda till lösningar med förbättrad byggbarhet vilket gynnar tidåtgång och kostnad för projektet. 

En nackdel med totalentreprenader är att anbudsarbetet blir mer omfattande och krav på 

entreprenörers kompetens ökar, detta kan hämna konkurrensen. (Eriksson & Hane, 2014) 

 

Skillnaden mellan de två huvudsakliga entreprenadformerna är således om entreprenören 

ansvarar för projekteringen eller inte. 

 

En totalentreprenad kan ha funktionsansvar, det innebär att det färdiga byggobjektet skall 

uppfylla beställarens funktionskrav, med funktion innebär att byggnaden eller anläggningen 

skall gå att använda för sitt ändamål och ha de egenskaper som krävs för användbarheten. 

Funktionskraven bör bara formulerade på ett mätbart sätt. (Nordstrand, 2008)  



 

10 
 

3.1.4 Ersättningsformer 

Hur ett entreprenöråtagande ersätts beror på vald ersättningsform. Det finns två huvudtyper av 

ersättningsformer, fast pris och löpande räkning (Söderberg, 2011). Av dessa huvudtyper finns 

många varianter. Vissa regler kring ekonomi regleras i de allmänna bestämmelserna för 

entreprenader, för totalentreprenader är ABT 06 gällande (Nordstrand, 2008). För att de 

allmänna bestämmelserna skall gälla för projektet skall regelverket vara anropat i kontraktet 

dock. 

 

Fast pris  

Fast pris innebär att en summa är bestämd av parterna som upprättar kontraktet redan vid 

upphandling. Förutsättningar för fast pris är att tillräckligt med underlag skall finnas för att 

kunna prissätta arbetet på ett säkert sätt (Nordstrand, 2008). Fördelar för byggherren med fast 

pris är att redan vid tecknande av avtal är kostnaden för entreprenaden känd (Söderberg, 2011). 

Då entreprenader sträcker sig under lång tid kan kostnadsökningar påverka entreprenadens 

ekonomi, detta kan regleras i avtalet genom att parterna avtalar huruvida priset är med eller utan 

indexreglering. Indexreglering innebär att entreprenören får ersättning för de kostnadsändringar 

som uppstår baserat på index (Nordstrand, 2008).  

 

Fast pris innebär att entreprenören tar risken över entreprenadens ekonomi, det är 

entreprenörens ansvar att priset för entreprenaden hålls inom avtalets ram. Ofullständiga eller 

felaktiga handlingar och förutsättningar är dock något som skapar ändrings- eller 

tilläggsarbeten som inte ingår i det fasta priset (Söderberg, 2011). 

 

Löpande räkning 

Det finns många varianter av löpande räkning, men principen är att entreprenören får betalt, 

vanligtvis varje månad, för de arbeten som utförts. Kostnader består av produktionskostnader 

och ett entreprenörarvode som skall täcka de omkostnader som finns, alltså kostnader för 

centraladministration, räntor, risk och vinst. Entreprenörarvodet kan vara ett procentuellt tillägg 

på produktionskostnaden eller av ett fast belopp som bestämts i förhand. (Nordstrand, 2008) 

 

Anledningar till löpande räkning kan vara att entreprenaden inte går att prissätta, till exempel 

för att handlingar inte är framtagna eller om omständigheter gör att arbetet är svårt att prissätta 

vilket är vanligt vid reparationer (Nordstrand, 2008). Risken med löpande räkning är att 

entreprenören inte har något ekonomiskt incitament att hålla nere kostnader och beställaren vet 

inte vad slutkostnaden kommer att bli (Söderberg, 2011). 

 

För att försöka reglera kostnaden i slutskedet, och fördela risken, kan till exempel incitament 

eller kostnadstak nyttjas. Det finns olika typer av incitament men det innebär att ett riktpris 

bestäms vid tecknande av avtal, om riktpriset underskrids delar parterna på mellanskillnaden 

enligt en bestämd fördelning, likartat delar parterna på mellanskillnaden enligt bestämd 

fördelning om riktpriset överskrids. Kostnadstak innebär att ett högsta pris för entreprenaden 

avtalas. (Nordstrand, 2008) 
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3.2 Viritual Design and Construction, VDC  
Olika former av virtuellt byggande och förändrade arbetsmetoder utvecklas idag för att driva 

utvecklingen av byggsektorn framåt (Josephson, 2012). VDC, Viritual Design and 

Construction, är ett arbetssätt som introducerades 2001 av Center for Integrated Facility 

Engineering, CIFE, på Stanford University. Målet med arbetsmetoden är att effektivisera 

byggprocessen genom att skapa korta och effektiva beslutsvägar samt att projektera bort risker 

i ett tidigt stadium (Bengtsson, 2016; Veidekke, 2017b).  

 

VDC visualiseras i  Figur 3.1, där kundens mål och projektets mål skall uppnås genom att arbeta 

med fem olika områden; teknologi, BIM, organisation, process och metrics (även kallat 

mätetal). Arbetssättet handlar om att integrera, öka samarbetet, tydliggöra information och 

förbättra erfarenhetsutbytet (Örn & Tunlid). En vanlig missuppfattning är att VDC är samma 

sak som BIM, detta är inte sant, däremot är BIM ett verktyg i VDC (Entreprenör, 2017).  

 
 

 
Figur 3.1 Illustration av de olika beståndsdelarna inom VDC (figur från Tunlid, 2017) 

 

Arbetssättet handlar om att tillsammans skapa en kvalitetssäkrad produkt med hjälp av tekniska 

hjälpmedel och modeller. Att kunna planera arbetet och lägga rätt resurser och fokusera på rätt 

processer och rätt arbetsuppgifter samt att hela tiden följa upp arbetet med mätetal för att kunna 

styra arbetet och generera en form av erfarenhetsåterföring. Delarna i VDC förklaras mer 

ingående i avsnitt 3.2.1 - 3.2.5. 

3.2.1 Building Information Model, BIM  

BIM, Building Information Model, är objektorienterade modeller och nyckeltekniken i VDC 

(Örn & Tunlid). Detaljgraden och omfattningen av modellen kan vara varierande, det kan vara 

allt från en 3D-modell till en 5D-modell med knuten information som till exempel länkade 

ritningar, arbetsberedningar, kvalitetskontroller och nyckeltal.  
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Enligt Jongeling (2008) kan BIM definieras som all information som genereras och förvaltas 

under en byggkonstruktions livscykel strukturerad och representerad med hjälp av 3D objekt. 

BIM är ingen teknik utan ett samlingsbegrepp på hur information skapas, lagras, används på ett 

kvalitetssäkrat och systematiskt sätt.  En 3D-modell avsedd endast för visualisering är alltså 

ingen BIM med denna definition. Modellen skall vara objektorienterad och innehålla 

information om produkten och byggprocessen för att klassas som BIM. (Jongeling, 2008) 

 

Modellen kan vara ett hjälpmedel för att utföra kollisionskontroller, minimera fel i projektering 

och därmed undvika fel vid byggnationen. Det är även möjligt att bygga modellen så att den 

kan nyttjas för drift och underhållsskedet.  

 

Beroende på hur BIM-modellen för projektet är uppbyggd erhålls olika funktioner och nyttor. 

För en entreprenör kan bland annat följande nyttor erhållas med BIM (Eastman, 2011): 

• Byggbarhetsanalys och kollisionskontroll. 

• Använda modellen för mängdtagning och kostnadsuppskattning. 

• Planera byggnationen. 

• Koppla modellen till tids- och kostnadsuppföljning, eller andra styrfunktioner. 

• Uppföljning av byggnationen. 

• Överlämning. 

 

Med en samordnad BIM-modell kan arkitekter, ingenjörer, konstruktörer och beställare dela 

och utbyta information innan byggnationen påbörjats (Örn, 2015). BIM är även ett sätt att 

tydliggöra kommunikation. Figur 3.2 visar hur kommunikationen traditionellt ser ut i ett projekt 

och hur kommunikationen ser ut i ett projekt där samverkansteknologi används (Wilkinson, 

2005 se Andersson & Rolandsson, 2011). BIM och VDC kan anses vara en 

samverkansteknologi.  

 

     
Figur 3.2 Till vänster: beskrivning av traditionell kommunikation i ett byggprojekt. Till höger: Beskrivning av 

kommunikation i ett byggprojekt som använder samverkansteknologi (figurer från Wilkinson, 2005 se Andersson 

& Rolandsson, 2011) 
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Det finns och utvecklas många programvaror och plattformar för BIM. Olika programvaror har 

olika verktyg, styrkor och brister. Ett vanligt problem är att det ännu inte finns en programvara 

som uppfyller alla krav och önskemål som finns för BIM. Vissa funktioner är ännu inte möjliga 

att göra med dagens programvaror. (Eastman, 2011) 

 

Det är också vanligt att olika programvaror används för olika delar av modellen, konsulter kan 

till exempel använda olika program. Det är då viktigt att dessa program är kompatibla med 

varandra och går att exportera till en gemensam modell.  (Eastman, 2011) 

3.2.2 Teknologi  

Det finns fler tekniska hjälpmedel än 3D-modeller. För att arbeta mer effektivt finns många 

tekniska hjälpmedel som kan användas i vardagen, till exempel drönare. Tekniska verktyg 

skapar även goda kommunikationsmöjligheter.  

3.2.3 Organisation –  

Organisation handlar om att ta fram framgångsrika team. Innan organisationen bestäms skall 

en reflektion över projektets utmaningar och skeden utföras, för att därefter bilda en passande 

organisation. Det är viktigt att tydliggöra roller och beskriva uppdrag för att ge teamet rätt 

förutsättningar att agera i olika situationer. (Örn & Tunlid) 

3.2.4 Process 

Det är viktigt att fokus hålls på de processer som effektivt leder till målet. Med beståndsdelen 

process i VDC menas att kartlägga hur processerna i arbetet ser ut för att kunna fatta beslut 

kring vilka processer som skall prioriteras. (Örn, 2015) 

3.2.5 Metrics 

Det finns idag mycket information som inte har en tydlig plan om hur den skall hanteras eller 

en tydlig informationskanal. Detta medför att informationen inte kommuniceras och analyseras. 

Bristen på informationsutbyte skapar dubbelarbete och repetitiva misstag. Genom att i alla delar 

av olika processer mäta, utvärdera och justera angreppssätt kan processerna hela tiden 

förbättras. Denna statistik kallas metrics, eller mätetal. Beroende på projekt är olika mätetal 

relevanta, vilka det är och målsättningen med dem bör bestämmas av projektgruppen. (CIFE, 

2014)  

 

Genom att hela tiden mäta arbetet som utförs skapas data som kan vara till stöd för att 

överblicka, planera, förbättra och/eller effektivisera arbetet. Metrics kan tydliggöra skillnader i 

det vardagliga arbetet, när skillnader är identifierade kan de sedan åtgärdas om åtgärder är 

önskvärt. Olika förutsättningar och effekter kan även tydliggöras med metrics.  

3.2.6 Integrated Concurrent Engineering, ICE 

För att arbeta med organisation och process som är två delar av VDC hålls ICE-sessions (Örn, 

2015). ICE, Integrated Concurrent Engineering eller integrerad samtida projektering, är ett 

arbetssätt som ursprungligen utvecklats av NASA med syftet att designa snabbare, bättre och 

billigare. Metoden går ut på att samla olika kompetenser på samma fysiska plats för att 

gemensamt ta fram och bestämma utformningen för slutprodukten. En ICE-session kräver 

mycket planering och tydliga mål. Det är även viktigt att mötesdeltagarna har mandat att fatta 

beslut för att en kort beslutsväg skall vara möjlig. ICE-sessioner varar i regel längre tid än 
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traditionella projekteringsmöten. Det är viktigt att deltagare är förberedda till mötet och har 

utfört de arbetsuppgifter som krävs inför mötet. (Örn, 2015) 

 

Arbetssättet ställer även krav på mötets teknik och metodik. Mötesdeltagare skall ha möjlighet 

att vara uppkopplade på hemservrar, visa modeller på en projektor eller smartboards och krävd 

programvara skall vara tillgänglig. En annan förutsättning för ett lyckat möte är att rummet är 

utformat för ett effektivt möte. (Örn, 2015) 

 

3.3 Innovationer och innovationsprocessen 
I detta avsnitt förklaras begreppet innovation för att sedan presentera grundläggande teori för 

uppkomsten av innovationer och innovationsprocessen.  

3.3.1 Innovationer 

Mycket forskning är gjord om innovationer, men det finns ingen enhetlig modell eller definition 

över vad en innovation är. Samuelsson (2010) har studerat olika försök till definitioner och 

identifierat att de gemensamt beskriver en förändring av en produkt, process eller arbetssätt 

som är i någon bemärkelse positiv och att förändringen har implementerats i sitt sammanhang. 

En innovation en idé som tillämpats i praktiken (Slaughter, 1998). Förändringen behöver inte 

vara ny i allmänhet utan bara inom det sammanhang den börjar tillämpas (Rogers, 1983). Ett 

nytt arbetssätt är ett exempel på en innovation.  

3.3.2 Innovationers uppkomst 

Orsakerna till en innovations uppkomst brukar beskrivas med två dominerande modeller, 

Market Pull Model eller Technology Push Model. Dessa två modeller ligger ofta till grund för 

mer omfattande eller mer specificerade modeller (Lewis, A m.fl. 2011).  I Market pull model 

är startpunkten för innovationen ett behov eller ett problem som utgör en grund för forskning 

och/eller utveckling för att lösa problemet (Samuelsson, 2010). I Technology Push Model är det 

istället utvecklingen av teknologin som löser problem eller uppfyller behov som inte tidigare 

var kända (Samuelsson, 2010).  

 

Processen att besluta om införandet av en innovation har beskrivits av Samuelsson (2010) med 

fem steg, se Figur 3.3. Dessa steg kan ske på individnivå eller organisationsnivå. Processen 

startar med att individen eller organisationen får kunskap om en innovation, därefter bildar 

beslutsfattaren sig en uppfattning om innovationen för att sedan besluta huruvida tillämpning 

skall ske. Därefter skall implementering av innovationen ske för att sedan gå vidare till det sista 

steget i processen, att bekräfta effekten av innovationen. I alla steg finns möjligheten att inte gå 

vidare till nästa steg, för en lyckad implementering av innovationen krävs det ett positivt resultat 

i alla fem steg. (Samuelsson, 2010) 

 

 
Figur 3.3 Fem olika steg i beslutsprocessen för införandet av innovationer. Figur från Samuelsson (2010). 
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När en innovation införs kan antalet användare som tillämpar innovationen sett över tid 

beskrivas med Figur 3.4. I tidigt stadie brukar ökningen av antal tillämpare av innovationen 

vara låg, antalet användare ökar sedan försiktigt för att sedan accelerera kraftigt när tidiga och 

sena majoriteten börjar tillämpa den nya produkten, processen eller arbetssättet. Ökningen av 

användandet planar sedan ut. (Samuelsson, 2010; Rogers, 1983) 

 
Figur 3.4 Hur antalet användare av en innovation förändras över tid, figur från Samuelsson (2010). 

 

Beslut om innovationsprocessen kan som nämnts ske på olika nivåer, till exempel på 

organisationsnivå av en ledning eller på individnivå. Beroende på hur beslut fattas och antalet 

nivåer som finns blir innovations- och implementeringsprocessen mer komplex (Samuelsson, 

2010). Det är vanligt att besluten i ett företag inte fattas av de personer som faktiskt skall införa 

och använda innovationen (Gallivan, 2001). 

 

Två huvudprinciper som brukar diskuteras är top-down och bottom-up vid beskrivning av 

beslutsfattande i en organisation eller ett företag (Samuelsson, 2010). Top-down innebär att 

beslutet tas på en organisationsnivå, alltså ett ledningsbeslut. Bottom-up innebär att beslutet 

fattas av enskilda individer och att inget ledningsbeslut fattas. Samuelsson (2010) menar att för 

en lyckad implementering krävs ledningsbeslut. 

 

3.4 Implementering för en organisation 
Implementering är en del av innovationsprocessen, då studien kretsar kring implementering 

görs en fördjupning i ämnet. De flesta verktyg och metoder som finns för 

implementeringsstadiet är utformat för tillverkningsindustrin (Olander & Widén, 2012), vilken 

skiljer sig från byggindustrin.  

 

Att beskriva vad som krävs för att en förändring skall ske och anses vara lyckosam, vad som 

krävs för en implementering, är en komplex process då många faktorer spelar in (Samuelsson, 

2010). Det finns ingen heltäckande modell, utan istället flera modeller som kompletterar 

varandra (Samuelsson, 2010). I följande avsnitt presenteras några studier över faktorer som 

krävs, eller är viktiga, för implementering.  



 

16 
 

3.4.1 Faktorer för implementering, modell A 

Sexton och Barret (2004) har gjort en undersökning av IT-innovationer på mindre byggföretag. 

Studien har undersökt vilka förutsättningar som krävs på organisatorisk nivå. De har identifierat 

följande fyra områden som har stor inverkan på innovationers och implementeringens 

framgång: 

 

Företagsstrategi och marknadsföring 

Enligt Sexton och Barret (2004) är det viktigt att företaget kan motivera, på bra grunder, de 

resurser som tillsätts för innovationen. Denna motivation bygger på en informell och intuitiv 

process för att identifiera företagets framtida behov samt kostnadsanalyser för att hitta den 

optimala investeringen eller lösningen.  

 

Teknologi 

Det är vanligt att kompetensen som krävs för att nyttja den nya tekniken inte finns i företaget 

eller endast till viss del. Det är då viktigt att viljan att utveckla kompetensen finns i företaget 

och/eller att teknologin är lättanvänd. (Sexton & Barret, 2004)   

 

Förhållandet mellan företag och IT-utvecklaren 

Om återkommande kontakt mellan IT-utvecklarna och företagets anställda uppnås vinner alla 

involverade på förhållandet. Företagets anställda har någon att vända sig till vid problem eller 

frågor och IT-utvecklarna får kritik och önskemål på produkten så att den kan förbättras. Det är 

också en möjlighet för företaget att kunna påverka utvecklingen av produkten. (Sexton & 

Barret, 2004)   

 

Människor 

De anställda i företaget behöver ha kompetens och motivation för att innovationen skall 

implementeras. Att motivationen och viljan finns för innovationen är otroligt viktigt. (Sexton 

& Barret, 2004)  

 

3.4.2 Faktorer för implementering, modell B 

Larson (2003) har undersökt vilka faktorer som krävs i en organisation för att hantera en 

komplex förändring i ett stort företag och hur frånvaron av någon av dessa faktorer påverkar 

implementeringen, se Figur 3.5.  
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Figur 3.5 Delar som krävs för en komplex förändring, figur från Larson (2003). 

Figuren illustrerar att fem komponenter kvävs för att en förändring skall ske, saknas någon av 

dessa faktorer blir resultatet något annat än förändring; till exempel om visionen saknas blir 

resultatet förvirring. De olika faktorerna enligt Larsson (2003) förklaras nedan: 

 

Vision – Det är viktigt att alla inblandade har en tydlig bild av vad som skall åstadkommas, 

varför och hur det skall åstadkommas. Larson (2003) rekommenderar att varje avdelning i 

företaget och varje arbetsgrupp gör en egen handlingsplan för att nå målet. Detta tydliggör 

målbilden och roller samt ökar förståelsen för processen.   

 

Kompetens (skills) – Alla parter behöver rätt kompetens, detta erhålls genom utbildning och 

träning. Beroende på roll och uppgifter krävs olika kompetenser. 

 

Incitament (incentive) – Även små medel som incitament kan vara effektiva för att uppmuntra 

utveckling och uppnådda milstolpar. Incitamentsystem kan vara upplagt på många olika sätt, 

till exempel individuella bonusar eller gemensamma belöningar. Larson (2003) poängterar dock 

att monetära incitament inte bör användas då dem tenderar att motverka motivationen hos de 

personer som inte erhåller en bonus.  

 

Resurser (resources) – Med resurser menar Larson, (2003) att utvecklingsgrupper skall bildas 

som har avsatta resurser och tid för att utveckla och förbättra arbetet.  

 

Handlingsplaner (action plans) – Handlingsplanen är en del av organisationens 

utvecklingsplan. Avdelningar och olika arbetsgrupper bör göra en handlingsplan som beskriver 

hur målet skall nås. Planen skall vara ett ”levande dokument” och bestå av delmål som kan 

följas upp regelbundet.   
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3.5 Implementering för en individ 
För att implementera en förändring krävs det i slutändan att individer skall börja använda 

innovationen. I detta avsnitt presenteras en modell som beskriver vilka faktorer som påverkar 

en individs användande av innovationer. Det presenteras även vanliga reaktioner hos individer 

till innovationer och orsaker till dessa.  

3.5.1 Faktorer för implementering enligt UTAUT modellen 

För att undersöka och beskriva vilka faktorer som påverkar en individs användande av IT- 

innovationer finns UTAUT-modellen (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) 

som utvecklades av Venkatesh (2003) genom att jämföra och samordna åtta befintliga modeller. 

Faktorerna är grupperade som fyra huvudområden:  

 

Förväntad prestation – PE (Performance Expectancy) 

Förklarar till vilken grad en individ kan se nyttan av att börja använda det nya verktyget eller 

börja jobba med det nya arbetssättet. Enligt Venkatesh (2003) är detta det viktigaste området. 

 

Förväntad ansträngning – EE (Effort Expectancy) 

Förklarar hur individen uppskattar ansträngningen som krävs för det nya systemet. Huruvida 

systemet är lättanvänt eller inte. Venkatesh (2003) 

 

Social påverkan – SI (Social Influence) 

Till vilken grad en individ uppfattar att viktiga personer (för individen) förväntar sig att hon 

eller han skall använda sig av systemet. Venkatesh (2003) 

 

Stödjande förutsättningar – FC (Facilitating Conditions) 

Till vilken grad en individ uppfattar att det finns organisatoriska och tekniska förutsättningar 

för att kunna stödja användandet av systemet. Venkatesh (2003) 

 

I modellen finns även modererande faktorer som erfarenhet, frivillighet till användning, kön 

och ålder. I faktorn frivillighet till användning beaktas på vilken nivå beslutet fattas, se avsnitt 

3.3.2. Se en illustration av UTAUT modellen i Figur 3.6. Modellen utgår ifrån individer som 

verkar i organisationer.  

 

 
Figur 3.6 UTAUT-modellen från Samuelsson (2010) 
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3.5.2 Människor och förändring 

En innovation innebär en förändring vilket skapar olika reaktioner hos individer och grupper. 

Förändringen i en organisation kan orsaka varierande reaktioner från individer på grund av 

många olika anledningar, till exempel individers tidigare erfarenheter eller personlighet. 

Reaktionerna kan vara allt ifrån att passivt undvika förändringen, aktivt försöka underminera 

förändringen eller att möta förändringen med öppna armar (Kotter & Schlesinger, 2008).  

 

Då förändring sker i en organisation bör risken att förändringen kommer att möta ett visst 

motstånd beaktas. Det är viktigt att identifiera anledningarna till motståndet och att förstå varför 

de uppkommer för att kunna förändra inställningen till en förändring. Några orsaker till 

motstånd kan enligt Kotter & Schlesinger (2008) vara: 

• Egennytta: Individer tror att förändringen kommer att resultera i att de kommer att 

förlora något av värde.  

• Missförstånd och brist på förtroende: En vanlig orsak till motstånd är att individer inte 

förstår förändringen, orsaken till förändring eller målet med förändringen. Det är också 

vanligt att förändringen möter motstånd om den tros kosta mer än den gynnar.  

• Olika bedömningar: Att individer bedömer situationer olika är också en orsak till 

motstånd. Håller man inte med om problemet kommer man inte att hålla med om 

lösningen.  

• Rädsla för brist av kompetens: Förändringar kan möta motstånd på grund av att 

individer inte har kompetensen som de upplever krävs. Ytterligare problem kan vara att 

personerna inte tror att de kan, eller är inte intresserade av att utveckla denna kompetens.  

 

3.6 Implementering i byggsektorn 
Att förändra ett arbetssätt och implementera ett nytt arbetssätt i ett företag innebär många 

utmaningar. VDC består av fem olika delar, en av dem är BIM. Steget att börja använda BIM 

istället för 2D eller 3D-handlingar kräver mer än programvara och färdigheten att kunna 

använda programvaran, det krävs att hela processen kring handlingar och hur dem används 

förändras och anpassas (Eastman, 2011). I detta avsnitt presenteras några tänkbara utmaningar 

med implementering i byggsektorn och vad som karakteriserar byggsektorn. 

3.6.1 Byggsektorns karakteristik 

Den traditionella byggbranschen är en bransch som klassas som fundamentalt olik andra 

branscher (Robertson, 2010). Dess uppbyggnad och karakteristik ger speciella förutsättningar 

för en implementering av något som skulle kunna bli en innovation. Branschen är ej homogen, 

beroende på till exempel byggnadsobjekt eller upphandlingsstrategi är det många faktorer som 

skiljer (Robertson, 2010). Några av branschens karakteristiska drag som kan anses vara viktiga 

ur ett innovationsperspektiv presenteras i detta avsnitt. 

 

Branschen är fragmenterad, det är många olika aktörer och intressenter inblandade i ett projekt 

och vanligt förekommande är även att en aktör är inblandad i flera projekt samtidigt. Alla 

aktörer styrs bland annat av egenintresse. Istället för att fokusera på projektets och 

byggnadsverkets livscykel och hela byggprocessen sker ofta dubbelarbete och suboptimeringar 

för att optimera enskilda aktörers process. Innovationer bedrivs ofta av enskilda aktörer men 

för att en innovation skall få genomslag och uppnå dess fulla potential krävs ofta att 



 

20 
 

innovationen har många intressenter samt en samordning mellan dessa. (Olander & Widén, 

2012) 

 

För att öka samordningen mellan aktörerna ställs det krav på upphandlingsformer och 

entreprenadformer. Beroende på hur kontrakten är utformade ges olika möjligheter för 

arbetsformer och utvecklingsmöjligheter (Robertson, 2010). Upphandlingar går ofta ut på att 

aktörer lämnar anbud på samma uppdrag och aktören som lämnat lägst pris tilldelas uppdraget, 

detta fokus är inte nödvändigtvis främjande för innovationer (Samuelsson, 2010). 

 

Projekten i en organisation eller ett företag anses vara relativt självständiga och drivs av en egen 

organisation med egen ekonomi, branschen är projektbaserad. Ofta är de ekonomiska 

marginalerna i projekten små samtidigt som det finns många osäkra faktorer som kan ge stor 

inverkan, detta gör att projekten snarare satsar på att reducera kostnader och kortsiktig 

effektivisering istället för långsiktig innovation (Eriksson, 2012).  

 

Projekten i byggbranschen är unika, de har olika förutsättningar, mål och organisationer. 

Projekten skall optimeras, men de kommer bara att utföras en gång (Samuelsson, 2010). 

Projekten kan vara oberoende varandra vilket försvårar erfarenhetsåterföring och utnyttjande 

av kunskap (Eriksson, 2012). Mycket av utvecklingsinvesteringar sker i enskilda projekt, även 

om investeringen anses vara lyckosam i enskilda projekt är det vanligt att utvecklingen inte 

sprids till organisationen utan endas i projektet (Kadefors & Femenías, 2012).  

 

Något som också kan påverka spridning av utveckling i projekt är byggprojektets geografiska 

läge. Resurser och marknader är ofta lokalt och regionalt baserade. Sektorn består av många 

små företag samt få stora företag. De stora företagen brukar vara uppdelade baserat på 

geografiska områden. (Samuelsson, 2010) 

 

Även attityden i branschen är en utmaning för innovationer. Huruvida branschen är konservativ 

och svår att ändra är en debatterad fråga. I forskning gjord av SBUF, Svenska Byggbranschens 

Utvecklingsfond, visade respondenter en uppgivenhet kring byggsektorn och innovationer. 

Studien visade att attityder i byggsektorn kan vara ett stort hinder för utveckling och innovation. 

Det är viktigt att verksamma i sektorn visar en mer optimistisk syn på utveckling i sektorn för 

att inte hämma utvecklingen och tappa tron på möjligheterna att utveckla metoder, arbetssätt 

och lösningar. (Szentes & Eriksson, 2016) 
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4 RESULTAT 
Kapitlet presenterar inledningsvis information om företaget och hur företaget arbetar med 

VDC. Därefter presenteras utfallet av de intervjuer som utförts, resultatet av intervjuerna 

presenteras i de fyra olika respondentgruppernas perspektiv. Avslutningsvis finns en 

sammanfattning av kapitlet.  

 

4.1 Veidekke 
”Veidekke är Skandinaviens 4:e största bygg-, anläggnings-, och bostadsutvecklingsföretag 

med en omsättning på ca 30,1 miljarder NOK (2016) och ca 7 400 anställda. Veidekke 

kännetecknas av en stark företagskultur som tror på att engagemang och involvering är 

grunden för all framgång.” (Veidekke Sverige, 2017b) 

 

Företaget grundades i Norge 1936 och har sedan dess blivit Norges största entreprenör och 

etablerat sig i Sverige och Danmark. Från början kretsade verksamheten kring vägbeläggning 

men som nämnts i citatet ovan har affärsområdena utvidgats och består idag av tre 

huvudområden; bygg, anläggning och bostadsproduktion. (Veidekke Sverige, 2017c) 

 

Veidekkes företagskultur symboliseras av Veidekkehuset, se Figur 4.1. Huset beskriver hur de 

anställda är som personer och de jobbar för att nå Veidekkes vision – ett värdeskapande 

samspel. Grunden i huset utgörs av fyra grundvärderingar som skall styra beteendet i alla 

relationer. De fyra pelarna på grunden symboliserar människorna som är Veidekkes i särklass 

viktigaste resurser. Pelarna håller uppe taket som utgörs av visionen, det värdeskapande 

samspelet. (Veidekke Sverige, 2017d) 

 

 
Figur 4.1 Veidekkehuset, en symbol för Veidekkes värderingar (bild från Veidekke, 2017d). 

Veidekkes företagskultur kretsar kring involvering och engagemang, vilket är tydligt citatet i 

avsnittets början som är Veidekkes egna beskrivning av företaget. Företaget har jobbat aktivt 

med involvering i över tio år. Anledningen till varför företaget arbetar med att involvera alla 

relevanta parter genom alla faser av projektet visas i Figur 4.2. Figuren beskriver de nyttor som 

involvering leder till. Företagets involveringsarbeten består av sex nyckelaktiviteter.  
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Figur 4.2 Varför Veidekke arbetar med involvering, figur från (Veidekke, 2017f) 

4.1.1 VCD för Veidekke  

Veidekkes vision för framtiden är att bli ledande inom VDC (Håkansson, 2017), läs mer om 

arbetssättet i avsnitt 3.2. Företaget har flest certifierade VDC arbetare i branschen och satsar 

varje år på att utbilda fler medarbetare och öka kompetensen om VDC i företaget (Bengtsson, 

2016). Arbetsmetoden började tillämpas för nya bostadsprojekt år 2008 och de senaste åren har 

metoden även tillämpats i några anläggningsprojekt (Örn & Tunlid). 

 

Det är tillsammans med Stanford University som många anställda på Veidekke utbildas och 

certifieras i VDC. Kursen i VDC som mynnar ut i ett certifikat pågår i ett år, kursen börjar med 

en utbildningsvecka, därefter skall deltagarna jobba med VDC-arbeten som de regelbundet skall 

följa upp och redovisa under året (Entreprenör, 2017). Veidekke har även en intern utbildning, 

en grundkurs som tar ungefär fyra timmar. Kursens syfte är att förklara grunden i arbetssättet 

och besvara frågor om arbetssättet. Kursen fokuserar även på ICE då det är en av Veidekkes 

sex involverande aktiviteter.  För ungefär ett och ett halvt år sedan gick nästintill alla tjänstemän 

denna utbildning. (Entreprenör, 2017)  

 

De tre affärsområdena i Veidekke Entreprenad har kommit olika långt i arbetet med VDC, flera 

respondenter nämner under intervjuerna att det är vanligare med VDC i byggprojekt än i 

anläggningsprojekt.  

4.1.2 VDC-nätverk 

Det finns två VDC-nätverk i Veidekke Anläggning, ett nätverk i region öst och ett nätverk i 

region Sydväst. Samarbete mellan nätverken sker genom att representanter från det andra 

nätverket närvarar vid möten, om till exempel region öst har ett möte närvarar även 

representanter från region sydväst. Nätverket i anläggning sydväst består av ungefär tio 

anställda som med olika roller (bland annat projekteringsledare, arbetsledare, kalkylingenjör 

och produktionschef). Syftet med nätverken är skapa ett forum där VDC-relaterade frågor, 

erfarenheter, tips och problem kan diskuteras och förmedlas men även att utveckla arbetssättet 

och implementeringen av arbetet (VDC-nätverk, 2017a).  
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Nätverket i anläggning öst har tagit fram en VDC strategi för arbetet i regionen som sträcker 

sig till år 2020, denna strategi skall följas upp regelbundet. Under hösten 2017 skall nätverket i 

region sydväst ta fram en VDC-strategi för region sydväst.  

 

4.2 Projektet Sörredsmotet 
Projektet Sörredsmotet är en totalentreprenad med ordervärdet 290 MSEK där Veidekke fått i 

uppdrag att bygga en planskild trafikplats och diverse förändringar av omkringliggande vägnät. 

Sörredsmotet ligger på Hisingen i Göteborg. Längs huvudleden på väg 155 skall en 100 m lång 

betongbro byggas samt av- och påfartsramper. (Veidekke, 2017f) 

 

Beställare för projektet är Trafikverket, för att ta fram förfrågningsunderlag har Trafikverket 

anlitat Sweco som projektör. Projekteringen startade 2010, därefter stoppades projektet i två år 

för att sedan fortsätta 2013 med projekteringen av vägplan och framtagning av 

förfrågningsunderlag (Beställare, 2017). År 2017 upphandlades Veidekke Entreprenad AB som 

totalentreprenör och ansvarar därmed för projekteringen och produktionen för projektet. För 

genomförandet av projekteringen har Veidekke anlitat konsulter med olika ansvarsområden, se 

en illustration av projektets organisation för projekteringen i Figur 4.3. Projektet skulle kunna 

beskrivas som en styrd totalentreprenad då delar av underlaget påbörjade eller klara vid 

upphandling. 

 
Figur 4.3 Organisationsschema för projekteringen i projektet Sörredsmotet 

För att produktionen skall kunna starta så tidigt som möjligt sker projekteringen i etapper, olika 

områden projekteras för sig. Projektering för mark, byggnadsverk och övriga teknikområden 

sker parallellt. Projekteringen startade mars 2017 och förväntas pågå till april 2018. Ambitionen 

är att projekteringen skall drivas med arbetssättet VDC. 

4.2.1 Bakgrund till VDC på Sörredsmotet 

Initiativet att projekteringen för Sörredsmotet skulle ske med VDC var initialt en idé från 

projekteringsledaren då en kollega hade tipsat honom att gå VDC-utbildningen inför uppdraget 

som projekteringsledare. Under utbildningen uppkom idén att genomföra projekteringen för 

Sörredsmotet med VDC. Det var planerat att projekteringsledaren och en annan kollega som 
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också gick utbildningen skulle driva VDC-arbetet i projektet. Arbetschefen var positiv till 

förslaget att jobba enligt VDC.  

 

Under den första utbildningsveckan i VDC skall deltagarna planera och sätta upp mål för VDC-

arbete som skall pågå och följas upp under det kommande året. Det bestämdes då att kollegan 

skulle fokusera mer på ICE och att projekteringsledarens redovisningsarbete skulle vara att 

jobba med uppföljning av delar av projektet. Efter utbildningsveckan framkom det att kollegan 

som skulle vara med och driva VDC-arbetet i projektet behövdes i ett annat projekt, vilket 

gjorde att projekteringsledaren i princip var själv och drev VDC-arbetet i projektet.  

 

Under uppstarten av projektet kontaktades kollegor som arbetat med VDC, med hjälp av 

erfarenheter från dem förbereddes arbetet i projektet. Huruvida det finns en bestämd struktur 

för uppstart av projekt med VDC projektering är något som inte är känt av respondenterna som 

fått frågan.  

 

Anbudet var inlämnat då beslut om arbetssättet fattades, därför fanns ingen tanke på kostnader 

VDC kunde medföra i kalkylen. En konsekvens VDC medförde tidigt i projektet var att lokal 

för att hålla projekteringsmöten krävdes. De rum som finns på kontoret i Göteborg är ofta 

upptagna vilket gjorde att projektet tidigt hyrde lokaler för att kunna driva projekteringen med 

ICE-sessions. 

 

Konsulter till Veidekke blev upphandlade huvudsakligen på grund av tidigare bra erfarenheter 

av att jobba med konsulterna. Att projekteringen skulle drivas med VDC var något som inte 

beaktades vid upphandling av konsulter. Vad VDC är och att projektet önskade driva 

projekteringen med VDC introducerades till både beställare och konsulter på ett 

projekteringsstartmöte. 

 

4.3 VDC på Sörredsmotet 
I detta avsnitt presenteras utfall av intervjuer rörande VDC på Sörredsmotet. Hur VDC 

introducerades för respondenterna, uppfattningen av VDC samt hur projektet arbetar med BIM 

och ICE presenteras. Respondenterna som svarat på denna fråga är entreprenörer, projektörer 

och beställare. Vilka respondenter som tillhör respektive kategori visas i Tabell 1 i avsnitt 2.2.2. 

4.3.1 Entreprenörers perspektiv 

Utfall från intervjuer med entreprenörer, totala antalet respondenter som fått frågor om VDC 

på Sörredsmotet är fem stycken i denna kategori. 

 

BIM på Sörredsmotet 

Handlingar för projektet levereras i olika format, konsulten som projekterar mark, VA och väg 

levererar handlingar som en 3D modell, målet har varit att arbeta i en molnbaserad modell så 

att parterna kan ta del av underlag utan att behöva skicka filer fram och tillbaka. Detta har inte 

fungerat under en tid i projektet på grund av tekniska problem med brandväggar bland annat. I 

slutet av augusti 2017 löstes problemen och den molnbaserade modellen började användas.  

 

I modellen lägger Veidekke in befintligheter, projektering för mark, VA och väg utförs i 

modellen utifrån befintligheterna. Tanken med molntjänsten är att bespara tid genom att inte 
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mejla revideringar fram och tillbaka samt att direkt kolla i modellen istället för att behöva ställa 

frågor. Tekniska hjälpmedel som används på projektet för att skapa modeller och underlag till 

modeller är till exempel drönare. Mätavdelningen har mycket att göra i projektet, produktion 

sker samtidigt som projektering vilket gör att produktionen ofta prioriteras. Mätavdelningen 

hinner inte alltid göra allt som krävs för att ha underlag till fortsatt projektering.  

 

Byggnadsverk projekteras och levereras som 2D-handlingar i detta projekt. Veidekke gör sedan 

en 3D-modell baserat på handlingarna för att ha en modell med det huvudsakliga syftet att 

visualisera resultatet, modellen är inte tänkt för att använda som bygghandling. Modellen är ett 

bra verktyg för kommunikation och under projekteringsmöten har den varit bra för att 

visualisera frågeställningar.  

 

Något som inte var känt före projektet var omfattningen av att ta fram en modell, det krävs 

mycket arbete. På projektet sitter en resurs vars huvudsakliga uppgift är att ta fram underlag i 

3D till projekteringsmöten samt 3D-modeller för planeringssyfte i produktionen.   

 

I produktionsfasen av projektet sker maskinstyrning baserat på 3D-modellen för mark, VA och 

väg. Modellen som innehåller byggnadsverk används i produktionsfasen för visualisering, 

avstämning, planering av arbete och arbetsplats. 

 

Sörredsmotet arbetar alltså med både 2D-handlingar och 3D-modeller, inte BIM då modellerna 

inte är objektorienterade. Modellen är uppbyggd på det sätt att mängder kan tas från modellen, 

men objekten är inte knutna till vidare information, t.ex. mängden gatusten kan läsas ur 

modellen men det är ej angivet vilken sorts gatusten det är. Programmen som används för 3D-

modellerna är Novapoint och databasen som används är Quandri.  

 

ICE på Sörredsmotet 

Projekteringsmöten på Sörredsmotet var tänkt att hållas i form av ICE-sessions. Ursprungligen 

i planeringen fanns en resurs för att planera och hålla dessa sessions, på grund av andra projekt 

försvann denna resurs tidigt i projektet. Därmed blev projekteringsledaren i princip själv med 

att planera, förbereda och hålla i ICE-sessions. Mycket planering och förberedelse krävs inför 

ICE-sessions.  

 

I början av projekteringen bjöds det in till ICE-sessions, då rätt personer inte kunde närvara har 

upplägget med ICE-sessions och mötesformer förändrats. Beställarens organisation har inte haft 

förmåga att närvara med tillräckliga resurser och/eller fatta beslut på mötena, vilket gör att 

grundkonceptet fallerar lite. Istället för ICE-sessions hålls projekteringsmöten som är 

inspirerade av ICE, arbetssättet finns i baktankarna, att försöka samla konsulterna och komma 

ifrån långa mejltrådar. Under hösten 2017 hölls projekteringsmöten varannan vecka.  

 

Vissa projekteringsmöten har varit lyckade medan andra inte gått lika bra. Det är många 

intressenter och inblandade i projektet, skall alla samlas på regelbundna möten blir det många 

personer. Största svårigheten på Sörredsmotet är att samla rätt personer och att dessa personer 

skall kunna ta beslut.  
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Projekteringsmötena blev inte helt som det var tänkt från början, men frågor och problem drivs 

ändå framåt. Frågorna blir sällan liggandes länge och diskussioner mellan konsulter i olika 

teknikområden är givande. Även om inte beslut inte fattats på varje möte så finns det ofta ett 

eller flera förslag på lösningar som kan tas vidare.  

 

Mätetal Sörredsmotet 

Tanken med mätetal, även kallat metrics, är att hela tiden mäta arbetet som utförs för att ha data 

till stöd för att styra arbetet. Några metrics som används av respondenter presenteras i detta 

avsnitt. Det är totalt fyra av fem respondenter som använder sig av metrics i vardagen. Det finns 

en önskan från en respondent om fler standardiserade, generella metrics som kan användas. Det 

är svårt att identifiera metrics som kan användas för styrning av projekt enligt en av 

respondenterna. 

 

Ett mål i projektet är att korta ner tiden mellan frågor och svar. Under projektet uppstår det 

frågor mellan konsulter, projektörer, beställare och övriga aktörer. Det är vanligt att dessa frågor 

inte besvaras under lång tid vilket är kostsamt då vissa frågor kräver svar för fortsatt arbete. För 

att följa upp svarstiden registreras frågor, svar och relevant data i en lista. Frågorna är uppdelade 

efter teknikslag och listan är kopplad till ett diagram som tydligt visar tiden mellan fråga och 

svar, teknikslag och huruvida frågan är besvarad eller inte. Det går då att identifiera och 

överblicka svarstiden, se om något område har högre svarstid än önskat, för att därefter kunna 

undersöka varför och sätta in åtgärder.  

 

För att tydliggöra ägare av frågor används en fråge-matris, där synliggörs vem som behöver 

vilka uppgifter, av vem uppgifterna behövs och när de behövs för att projekteringen skall kunna 

fortgå som planerat.  

 

För att visualisera och tydliggöra olika leveransdatum för handlingar används också en form av 

metrics. En lista där avstämning angående leveransdatum för olika skeden av handlingar finns 

där anledningarna till eventuella förseningar eller förskjutningar även tydliggörs. På det sättet 

kan konsekvenser av eventuella förändringar följas upp eller förutspås.  

 

För att bilda en uppfattning om hur mycket arbete det är med kvalitetsarbetet noteras antalet 

handlingar som skall tas fram under tiden kontrollplaner och kvalitetssystem upprättas. Det blir 

då tydligare att planera arbetet och att struktur och resurser krävs för kvalitetsarbetet. Genom 

att utföra relativt lätta mätningar visualiseras och motiveras arbete. Uppföljning av ekonomi 

och tidplan är metrics som utförs på projektet. Även att jämföra mängder med kalkylen och 

avstämning av den. 

 

Allmänt om VDC 

Tre av fem respondenter ansåg sig inte ha arbetat med VDC förut. De resterande två 

respondenterna har arbetat med VDC i tidigare projekt till viss del. Fyra respondenter är eller 

håller på att bli certifierade i VDC, den femte respondenten har ingen utbildning i VDC.  

 

Två av respondenterna anser sig ha en otydlig bild av vad VDC faktiskt innebär, en av dem 

poängterar även att om begreppet eller arbetssättet är otydligt så kommer det bara att bli mött 

med skepsis, den andra av dem saknar en tydlig ram för arbetssättet. En av respondenterna anser 
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sig ha en övergripande bild av VDC. De två andra respondenterna anser sig ha en tydlig bild av 

VDC.  

 

Ambitionen med arbetssättet VDC i projekteringen var i projektets start högre än hur 

arbetssättet används några månader in i projekteringen. Men det är en början till att arbeta med 

VDC och det är viktigt att ta vara på de erfarenheter projektet har gett. En risk med en hög 

ambitionsnivå av ett nytt arbetssätt är att trovärdigheten för arbetssättet minskar om 

ambitionsnivån inte nås. Det är viktigt att förstå att det är en process och att för att komma 

vidare och utvecklas så måste man skapa erfarenheter och ta lärdom. 

 

Något som är svårt att veta samt svårt att mäta i projektet är hur projekteringen skulle gått och 

situationen skulle sett ut om projekteringen enbart skulle ske traditionellt. Att mäta effekten av 

arbetssättet med ett korrekt facit.  

4.3.2 Projektörers perspektiv 

Utfall från intervjuer med projektörer, det är totalt tre projektörer som fått frågor angående VDC 

på Sörredsmotet. 

 

BIM på Sörredsmotet 

Två av respondenterna arbetar med 3D-projektering i projektet, programmet som används är 

Novapoint, de har båda tidigare erfarenhet av BIM. Leveranserna sker i form av modeller och 

2D-handlingar. Den tredje respondenten arbetar med 2D-projektering. Respondenten har inte 

erfarenhet av BIM och begränsad erfarenhet av 3D-projektering. Leveranserna sker i form av 

2D-handlingar. 

 

Respondenten som arbetar med 2D-handlingar ser inte vinsten av att jobba med BIM i projektet 

då teknikområdet i projektet ej kräver så mycket samordning. Respondenten ser nytta för BIM 

då mer samordning krävs, som i större eller mer komplicerade projekt. Veidekke gör en egen 

modell baserat på handlingarna för visualisering, vad denna visualiseringsmodell används till 

är okänt för respondenten. 

 

ICE på Sörredsmotet 

Två respondenter har sedan tidigare projekt erfarenhet av ICE, den tredje respondenten har 

ingen tidigare erfarenhet av ICE. En av respondenterna påtalar att det inte är vanligt med möten 

där de olika teknikområdena sitter och jobbar tillsammans. I början hölls några möten där 

många personer samlades för att hitta lösningar och fatta snabba beslut, men då beställaren hade 

svårt att svara vid stående bord ändrades mötesupplägget. Se avsnitt 4.3.1 för beskrivning av 

hur mötesupplägget ändrades.  

 

De tre respondenterna anser att projekteringsmöten på Sörredsmotet skiljer sig från traditionella 

projekteringsmöten.  Samtliga tycker att de jobbar närmre övriga projektörer än vanligt, de 

tycker även att de får snabba beslut och svar från Veidekke och Veidekkes organisation. 

Beställarens organisation har svårare att fatta snabba beslut.  

 

Skillnader mellan projekteringsmöten är enligt en av respondenterna att mer fokus läggs på att 

titta på tekniska lösningar och på att ta beslut. En annan respondent anser också att 

projekteringsmötena är mer lösningsorienterade. Respondenten menar även att det är ett vanligt 
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problem med långa svarstider, vilket detta projekt delvis påverkas av men att i andra projekt är 

ledtiderna ännu längre. Den tredje respondenten upplever att traditionella projekteringsmöten 

är mer fokuserade på en specifik fråga medan möten på Sörredsmotet snarare är 

avstämningsmöten där det undersöks vilka frågor som finns.  

 

Två respondenter anser att det är mer tidskrävande med ICE-sessions, men att det är möjligt att 

det blir en total besparing om arbetssättet implementeras.  En av respondenterna lägger stor 

tyngd vid att det kan vara svårt att avvara resurser för att sitta gemensamt och arbeta, speciellt 

i mindre projekt då det innebär att resurser ofta är involverade i flera projekt samtidigt.  

 

Allmänt om VDC 

Samtliga tre projektörer som intervjuats tror sig ha en tydlig bild av vad VDC är. Två 

respondenter har tidigare arbetat i projekt med VDC, då tillsammans med Veidekke Bostad. Då 

skedde projekteringen med ICE-sessions samt en BIM-modell. Även den tredje respondenten 

har introducerats till VDC i tidigare projekt. Tillsammans med Veidekke anläggning, i ett annat 

projekt, gjordes ett försök att projektera en bro i 3D, försöket lades dock ner då det blev problem 

med armeringen i programmet.  

 

Två av de intervjuade projektörerna närvarade på projekteringsstartmötet, båda respondenterna 

upplevde att Veidekkes ambition med VDC-arbetet i projektet förmedlades på mötet. En 

respondent förväntade sig att mer tid än planerat skulle krävas för möten och samordning, för 

att hantera denna förändring justerades kontraktet med projektören från ett fast pris till ett fast 

pris och rörligt arvode för uppdragsledaren. Respondenten som ej närvarade på startmötet har 

upplevt lite knapp information om VDC och Veidekkes ambition med arbetssättet. 

 

För att vara med och nå Veidekkes ambition med VDC förväntade sig två respondenter inte att 

någon ytterligare åtgärd än deras vanliga arbetssätt krävdes, de är vana vid att jobba med 3D-

projektering och samarbete. Den tredje respondenten upplevde att projektet skulle fokusera på 

ICE och inte arbeta fullt ut med BIM-modeller på projektet, som nämnts ovan förväntades en 

ökad tidsåtgång för möten och kontraktet justerades för att respondenten skulle kunna närvara 

på mötena.  

 

En av respondenternas förväntning på arbetssättet var att fler beslut skulle tas på mötena. En 

annan respondents förväntning var att sitta mer gemensamt och arbeta. Den tredje 

respondentens förväntningar på arbetet var att komma närmre entreprenören och tillsammans 

hitta lösningar. 

4.3.3 Beställares perspektiv 

Utfall från intervjuer med beställare, det är totalt tre beställare som fått frågor angående VDC 

på Sörredsmotet. 

 

BIM på Sörredsmotet 

En respondent förväntade sig att arbetssättet skulle vara med modellorienterat än vad det är på 

projektet. Det finns en modell men respondenten hade önskat se mer kontinuitet i användandet 

av modellen. Alla respondenter vet sedan tidigare vad BIM är och minst två har erfarenhet av 

att arbeta med BIM. 
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ICE på Sörredsmotet 

Ingen av respondenterna har tidigare erfarenhet av ICE. Som tidigare nämnts skiljer sig 

processen och organisationen hos beställaren mot vad som skulle behövas för att kunna jobba 

med ICE. Beställarens experter, som kan krävas för att ta beslut, kan vara inblandade i ett 

femtiotal projekt vilket gör att det inte är möjligt för dem att närvara på möten till den 

omfattning som skulle behövas för ICE. Detta har gjort att Veidekke kör ICE mer internt och 

att en eller två personer närvarar från beställaren och är fackelbärare i de frågor som inte kan 

besvaras under projekteringsmötena. Det finns även en viss förvirring hos en av respondenterna 

över arbetssättet ICE, hur stor involvering det är tänkt att beställaren skall ha.  

 

En av respondenterna deltar ofta på projekteringsmöten, de andra två respondenterna deltar 

sällan i person. Respondenten som deltar på projekteringsmötena tycker att de skiljer sig jämfört 

med traditionella projekteringsmöten. Skillnaden är hur entreprenören väljer att organisera sig 

och lösa frågor, vilket är positivt, respondenten tror att skillnaden beror delvis på ICE men även 

att Veidekke som entreprenör tillsätter rätt resurser från början. Arbetssättet ställer också en 

viss press på beställaren att fatta beslut, vilket också är positivt enligt respondenten.  

 

Allmänt om VDC 

Alla tre respondenter ansåg att de har en övergripande bild av vad VDC är. En av 

respondenterna hade stött på begreppet tidigare, det har pratats om VDC i flera år, bland annat 

på teknikmöten som brukar hållas i respondentens företag. De andra två respondenterna blev 

introducerade till arbetssättet VDC på projekteringsstartmötet. Det var även där Veidekke 

förmedlade att de önskade driva projekteringen av Sörredsmotet med VDC, alla tre 

respondenter deltog på startmötet.  

 

Samtliga respondenter upplevde att projektets ambition med VDC förmedlades på 

projekteringsstartmötet. En respondent önskade dock mer uppföljningsdialog då arbetet 

kommit igång. Hur ambitionen såg ut från andra personer i företaget är också något som 

efterfrågades, på mötet hördes endast två röster och det krävs fler personer för att driva 

utvecklingen av ett arbetssätt.  

 

Två av respondenterna upplevde att vilja och kraft fanns hos entreprenören att driva arbetssättet 

men insåg att det krävs engagemang även av andra parter. Förväntningarna på arbetssättet från 

dem var att tidigt kunna dra nytta av att samarbeta, att syften med möten är tydliga, 

lösningsorienterade diskussioner på möten och att rätt personer närvarar. Det fanns även en 

förväntning att arbetssättet skulle vara modellorienterat. Den tredje respondenten hade inga 

speciella förväntningar på arbetssättet då det enligt respondenten varit prat om ny teknik och 

förändrade arbetssätt länge men att det inte sker någon förändring. 

 

En av reaktionerna på arbetssättet var också att arbetssättet förutsatte resurstillgång och 

engagemang från beställarens organisation som kanske inte stämde med beställarens bild av 

hur de skall arbeta. Beställaren har jobbat i många år med projektering av projektet, det är under 

de åren mycket av resurserna för projektering tillsätts. Under produktionsfasen finns inte 

bemanningen på samma sätt.  
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4.3.4 Sammanfattning 

I detta avsnitt sammanfattas intervjuerna med entreprenörer, konsulter och beställare angående 

VDC på Sörredsmotet. 

 

Det är främst en person från Veidekkes organisation som drivit VDC-arbetet för projekteringen, 

fler personer är inblandade på mindre delar. VDC-delen av projektet startades upp med hjälp 

av erfarenhet från kollegor som arbetat med VDC i liknande projekt. Arbetssättet bestämdes då 

anbudet var inlämnat och entreprenören var upphandlad. Till upphandlade konsulter och 

beställaren presenterades arbetssättet på ett projekteringsstartmöte.  

 

Projekteringsstartmötet ansågs ha ett bra upplägg där arbetssättet och projektets ambition med 

arbetssättet förmedlades enligt konsulter och beställare. Beställare var dock lite tveksamma 

eftersom att de ansåg att VDC ställer krav på övriga parter i projektet vilka kanske inte lever 

upp till kraven av olika anledningar. Arbetssättet går inte helt ihop med beställarens bild av hur 

arbetet skall gå till. I det skede som arbetssättet presenterades är byggplatsuppföljning 

upphandlad av beställaren och den största delen av beställarens resurser för projektering är 

inblandade i projektet under ett tidigare skede. Konsulter var upphandlade i detta skede av 

projektet och de upphandlingarna tog ej hänsyn till arbetssättet. Efter projekteringsstartmötet 

justerades ett kontrakt med en konsult som följd av arbetssättet.  

 

Huruvida respondenterna anser att de har en tydlig bild av arbetssättet VDC är en fråga som 

ställdes, utfallet av frågan är sammanställt i Figur 4.4, det är fem entreprenörer, tre konsulter 

och tre beställare som fått frågan. Utfallet blev att konsulter har en tydlig bild, beställare en 

övergripande bild och en spridning mellan otydlig till tydlig bild finns hos entreprenörerna.  

 

 
Figur 4.4 Utfall för fråga huruvida respondenter har en tydlig bild av VDC. 

I projektet används en del metrics, fyra av fem entreprenörer använder någon form av metrics. 

De används huvudsakligen av individer, det finns inte bestämda metrics för projektet att följa 

upp. Det påtalas av respondenter att svårigheter att hitta metrics som kan användas för styrning 

av projektet finns.  

 

Det upplevs att ambitionen som fanns från början, som förmedlades på projekteringsstarmötet, 

inte uppnåtts helt. Det är dock viktigt att förmedla ett utefter förutsättningarna på projektet och 

med tanke på att arbetssättet är nytt för många i projektets organisation så är resultatet av arbetet 
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ändå bra, ambitionerna var höga från början. Det krävs att erfarenhet skapas och att ta lärdom 

av projekten. 

 

En ambition som fanns i början av projektet var att driva projekteringen med ICE-sessions. 

Upplägget förändrades efter några månader eftersom det fanns svårigheter att samla rätt 

personer och fatta beslut på mötena. Istället drivs projekteringen med arbetsmöten som är 

inspirerade av ICE-sessions, mejltrådar försöker undvikas och försök att samla personer som 

krävs för att fatta beslut eller komma fram till lösningar görs. Beställare och konsulter upplever 

en skillnad mellan projekteringsmöten på Sörredsmotet jämfört med traditionella 

projekteringsmöten. På Sörredsmotet är det teknik- och lösningsorienterade möten och parterna 

jobbar närmre varandra än vanligt. Det kan vara svårt att säkerställa resurser för ICE för 

beställare och konsulter då det är vanligt att resurserna är inblandade i flera projekt samtidigt.  

 

Projekteringen i projektet utförs i olika program av konsulter. Mark-, VA-, och vägprojektering 

sker i en molnbaserad 3D-modell. Det tog några månader innan molnfunktionen fungerade på 

grund av tekniska problem. Tekniska hjälpmedel i form av drönare används för att göra 

markmodeller som läggs in i underlaget. Entreprenören lägger även in befintligheter i modellen 

för konsulterna. Modellen används sedan i produktionsfas för bland annat maskinstyrning.  

 

Projekteringen för byggnadsverk sker i 2D då det enligt konsulten inte finns behov för 3D-

projektering, byggnadsverken kräver inte mycket samordning med andra teknikområden vilket 

gör att det inte finns behov för en BIM för byggnadsverken. Entreprenören gör själva en modell 

med syfte att visualisera och för att kunna använda för planering och diskussionsunderlag. Att 

ta fram en modell är omfattande, speciellt beroende på detaljeringsgrad i modellen.  
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4.4 Förutsättningar för VDC 
I detta avsnitt presenteras utfall från intervjuer rörande vilka förutsättningar VDC kräver och 

mer specifikt vilka förutsättningar ICE och BIM kräver. Även nyttor, utmaningar och 

inställning till arbetssättet redovisas. Respondenter som svarat på dessa frågor är 

entreprenörer, projektörer och beställare. Vilka respondenter som tillhör respektive kategori 

visas i Tabell 1 i avsnitt 2.2.2.  

4.4.1 Entreprenörers perspektiv 

Utfall från intervjuer med entreprenörer. I detta avsnitt sammanställs data från sju respondenter. 

 

Förutsättningar för BIM 

Förutsättningar för att kunna arbeta med BIM enligt respondenterna är: 

• Att analysera behovet av en BIM-modell i projektet, det måste finnas nyttor att ha 

modellen. 

• Att ha en modell från början, om delar av handlingar är påbörjade eller klara och inte är 

i modellformat blir det svårt att skapa en modell. 

• Att kunna styra handlingar.  

• Öka krav på konsulter så att dem också jobbar med BIM. Kravställa hur handlingar och 

data skall levereras; format, detaljnivå, lagerstruktur och så vidare.  

• Kunskap om hur modellen används måste finnas. 

• Att rätt resurser finns för att skapa och uppdatera modellen. 

• Intresse och vilja. 

• Det finns många programvaror och en osäkerhet kring vilken programvara som är rätt, 

det är viktigt att investera (licenser + utbildning) i rätt programvara.  

• IT måste fungera, det får inte bli problem med brandväggar, servrar och så vidare. 

 

Utmaningar med att arbeta med BIM är att det ställs krav på att arbetssättet måste förändras. 

Det är viktigt att analysera behovet av en modell tidigt i projektet, vilka nyttor som vill uppnås 

med modellen och vilka förutsättningar som finns att skapa en modell. Är det en mindre 

utförandeentreprenad med 2D handlingar så är nyttan med att upprätta en egen modell 

antagligen mindre än kostnaden och risken för modellen. Men är det ett projekt där 

handlingarna går att styra och det finns nyttor med en modell så är det viktigt att planera vad 

modellen skall användas till för att kunna bestämma på vilken nivå modellen skall vara. En bra 

funktion att få in är att kunna arbeta molnbaserat så att underlaget uppdateras i realtid. 

 

För att modellen skall vara så enkel som möjligt att samordna krävs det att indata är korrekt, 

filformatet skall vara kompatibelt, höjdsättningen skall vara korrekt och så vidare. Det krävs 

även kunskap att samordna modellen och kanske även att skapa modellen, resurser för detta 

måste finnas i projektet, vilket kan säkerställas internt eller genom att anlita en konsult. Det 

krävs även en kunskap hos många eller alla i projektet att kunna använda modellerna. 

 

Det finns önskemål från en respondent att företaget skall välja en eller några programvaror eller 

plattformar att satsa på. Dels för att det skall bli mer enhetligt mellan projekt och regioner men 

även för att kunna skaffa djupare kunskap i några programvaror. Det är svårt att vara duktig 

och effektiv i tio olika programvaror, bättre att fördjupa sig i färre.  
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Förutsättningar för ICE 

Förutsättningar för att kunna arbeta med ICE i projekteringen enligt respondenterna är: 

• Nytta att ha ICE, jobba med ICE när vi kan påverka och när det kan fungera.  

• Bestämma om ICE i tidigt skede.  

• Hitta personer och grupper som behöver träffas för att kunna fatta beslut. Få med rätt 

personer. 

• Beställaren måste kunna ta beslut. 

• Beskriva ICE flera gånger om det är nytt för många personer, alla måste förstå 

upplägget. Upplägget och metodiken skall vara tydlig. 

• Rätt resurser för att hålla och planera möten. 

• Väl förberedda ICE-sessions. Viktigt att mötet har tydligt syfte och agenda. 

• Tekniska och materiella förutsättningar.  

• Se det som ett arbetsmöte, inte låta begreppet ICE skrämma. 

• Viktigt att inte ha samma agenda som på traditionella möten. 

 

En begreppsförvirring som en av respondenterna tar upp är begreppet ICE-möte. Stanford pratar 

om ICE-sessions vilket har översatts till ICE-möte på svenska, men en ICE-session är inget 

möte. ICE-sessions går ut på att personer träffas och arbetar gemensamt för att hitta lösningar.  

 

En risk med ICE-sessions är att fler personer bjuds in men att agendan är samma som för 

traditionella möten, detta är bara kostsamt. Tanken med ICE-sessions är att det skall finnas 

tydliga frågor som skall svaras på, för att göra detta arbetar personer som berörs av frågan ihop, 

det kan vara alla eller i mindre grupper. Olika grupper kan arbeta med olika frågor, är det någon 

som inte är berörd av någon av frågorna kan personen sitta med eget arbete. Det är helt enkelt 

att personerna i projektet skall sitta och arbeta tillsammans. ICE kräver en tydlig agenda och 

mycket förberedelse. För beställare och konsulter är arbetssättet ofta nytt och det gäller att 

tydliggöra arbetssättet och metodiken så att alla inblandade förstår. 

 

För att det skall vara fördelaktigt att driva projekteringen med ICE-sessions är det viktigt att det 

skall finnas nytta att ha ICE-sessions. Arbetssättet kräver att många parter är engagerade och 

med på upplägget. Beställaren måste kunna ta beslut, konsulter måste kunna närvara med rätt 

personal. För att kunna skapa förutsättningar för ICE bör det göras redan i tidigt skede, kanske 

redan vid upphandling så att olika parter skall få eller kunna skapa förutsättningar för att jobba 

med ICE. För att samordningen skall bli lättare att få till kan det krävas att ha personer som är 

kopplade till projektet, om till exempel en konsult är inblandad i flera projekt samtidigt 

försvårar det samordningen.   

 

Det är viktigt att se till vilket projekt det är, om det är en utförandeentreprenad eller om 

beställaren är svår att påverka eller inte har möjlighet till att fatta beslut så är det möjligt att det 

inte finns någon nytta att ha ICE-sessions tillsammans med konsulter och beställare.  

 

En utmaning för att kunna jobba med ICE är att olika parter har olika avtal och olika incitament. 

Om en part är upphandlad med rörligt arvode kommer inte denne ha samma drivkraft att lösa 

ett problem lika fort som parten som är upphandlad till fast pris. Det gäller att få med många 

personer att förstå arbetssättet och vilja arbeta tillsammans, förståelse för att det är ett 

gemensamt projekt. 
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Förutsättningar och inställning till VDC 

För att kunna jobba med VDC krävs det att rätt resurser finns och att stöd ifrån kalkylen finns 

för VDC, det krävs investeringar i starten och det är viktigt att få med de kostnader som 

förväntas uppkomma i projektets. Huruvida projektet skall arbeta med VDC och hur arbetet 

skall ske bör vara bestämt redan i tidigt skede för att övriga parter skall kunna skapa 

förutsättningar och för att projektets organisation skall kunna skapa förutsättningar för arbetet. 

Det är också viktigt att arbetssättet är tydligt för att dessa förutsättningar skall kunna 

förverkligas. Alla parter måste veta vad som förväntas av dem. Det är också viktigt att få till en 

gemensam modell, det skulle tydliggöra och bespara många frågor. 

 

En viktig förutsättning för att kunna arbeta med ny teknik, ICE, BIM och VDC är att intresse 

och engagemang finns hos anställda och övriga involverade personer. Det är viktigt med 

organisationen, rätt person skall vara på rätt plats. Något som kan vara bra är enligt några av 

respondenterna att börja smått, hitta sin väg och testa sig fram.  

 

Något annat som är uttryckt av respondenter är att det är många engelska termer, förkortningar 

vilket lätt skapar förvirring. Det finns personer som inte har några problem med begreppen men 

det finns även personer som ryggar tillbaka av att höra ICE till exempel. För att avdramatisera 

begreppen gäller det att visa goda exempel och tänka på att ha en blandning av personer som 

har en uppfattning om begreppen och personer som inte har det. Det finns en grundutbildning i 

VDC som kan vara en bra idé att hålla igen för att tydliggöra begreppet. 

 

Det finns många utmaningar som respondenter tar upp. Det är otryggt att jobba på ett nytt sätt 

och lätt att falla tillbaka i gamla fotspår då något går fel. Det krävs också personer som orkar 

driva arbetssättet och implementeringen av arbetssättet, vilket kan vara tungt om inte alla i 

projektets organisation är motiverade till att arbeta på detta sätt. Människor har olika 

personligheter, kompetenser och erfarenheter, att förända arbetssätt som många jobbat med 

under lång tid är en stor utmaning. Att inte göra om misstag eller att varje gång starta från noll 

är också en utmaning, det är viktigt att sprida och ta med erfarenheter. Genom att inte se nyttan 

med arbetssättet kommer arbetssättet inte heller att prioriteras.  

 

Fler utmaningar är att det finns många aktörer i branschen, alla har inte samma vision och mål, 

arbetssättet beror till viss del även av andra aktörer. Beställare och konsulter måste se nyttan 

med arbetssättet och inte fokusera på kostnaden. Hur byggbranschen är uppbyggd är en stor 

utmaning, det är många faser i processen, många aktörer, alla aktörer har olika avtal och olika 

incitament. I till exempel bilindustrin skulle ingenting designas om det inte är känt hur det skall 

produceras och monteras. I byggbranschen designas inte objekten för produktion utan objekten 

designas och sedan skall en annan aktör lista ut hur objektet skall produceras, vilket ofta 

resulterar i en dyr lösning. För att processen skall fungera bättre krävs det aktörer med samma 

mål och som vill samarbeta. Det krävs också beställare som har förståelse för processen.  

 

I början av en förändring krävs det ofta kostnader, som utbildning, kanske en extra resurs eller 

en ny programvara, vilket kan vara en utmaning. Krav på ny kompetens som VDC ställer är att 

kunna skapa och/eller hantera modeller. Det behöver finnas kunskap och intresse för IT och 

olika program. Det är viktigt att inte bara en person har kompetensen samtidigt som det är 
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viktigt att personer skall få specialisera sig och bli bra på det de är intresserade av. Ledare i 

organisationen försöker stödja projekt och anställda med de resurser som behövs, dock kvävs 

det att resurserna efterfrågas.  

 

Veidekke bygg har rollen VDC-ingenjör på projekt som jobbar på heltid med VDC-arbetet. Om 

upplägget skulle vara något som gynnar Veidekke anläggning är något som respondenterna 

funderar på. Respondenter tror att det skulle vara bra med mer stöd i projekten snarare än vid 

sidan av projekten. Exakt vad för stöd beror på organisationens kompetens men speciellt vid 

uppstart av projekt skulle stöd behövas.  

 

För att lyckas arbeta med VDC krävs det enligt respondenterna att alla skall ha samma målbild. 

Få med beställaren i tidigt skede och kunna styra konsulterna bättre så att allt blir rätt från 

början. Det krävs även yttre förutsättningar som utrustning och rum. Det är viktigt att se till 

projektets förutsättningar, det är inte aktuellt att ha ICE eller BIM i alla projekt, detta utesluter 

dock inte att arbeta med andra delar av VDC. 

 

För att motivera människor krävs det att visa nyttan, vilket kan göras genom att visa goda 

exempel och genom utbildning. Det gäller att kunna visa vad som kan sparas in i arbete, tid och 

pengar. Att motivera människor genom att visa hur deras vardag kommer att bli lättare. Det är 

viktigt att hela tiden se helhetsbilden.  

 

Implementering av VDC i företaget 

Tanken är att utvecklingen av arbetssätt skall ske i projekten istället för att ha en avdelning som 

styr hur projekten skall arbeta. Företaget satsar varje år på att utbilda anställda i VDC och det 

är meningen att dessa personer skall driva utvecklingen av arbetssättet. De personer som blir 

utbildade är personer som på något sätt har visat intresse för utbildningen. För att utvecklingen 

skall ske måste det finnas engagemang och vilja från de personer som utbildas men även att de 

personerna skall ha förutsättningar för att ta de steg som krävs. Genom VDC-nätverk skall 

denna utveckling sedan spridas. Det är därför viktigt att dessa forum fungerar och att möten och 

uppgifter kring nätverken blir prioriterade. Det finns skillnader mellan affärsområdena men 

framför allt mellan regionerna i utvecklingsarbeten.  

 

Det finns en övergripande VDC strategi för Veidekke, denna kommer även kopplas ihop med 

en digitaliseringsstrategi, det är viktigt att strategier sprids och kommuniceras till alla anställda 

så att alla har kunskap om strategiers syfte och bakgrund. Det är upp till regionerna att skapa 

egna strategier för respektive region, driva arbetet i regionerna och följa upp strategierna. Det 

finns en vilja att arbetssättet skall utvecklas på ett likartat sätt, grundtanken i arbetssättet är 

samma för alla. Men en av respondenterna menar att VDC är väldigt brett, det finns många 

olika sätt att arbeta med VDC. Att jobba på exakt samma sätt i unika projekt är något som 

respondenten har svårt att se fungera. Men genom VDC-nätverk, utbildningar och arbete som 

verksamhetsutvecklare gör skall grunden för arbetssättet utvecklas på ett likartat sätt.  

 

Många företag som börjar arbeta med VDC fokuserar på den tekniska biten av VDC, att få 

verktygen att fungera, att arbeta med BIM. Veidekkes tillvägagångssätt är istället att utgå ifrån 

och driva utvecklingen med involveringsfilosofin som grund, att fokusera på människan, 
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samarbetet och att därefter lägga till tekniken. Det ännu inget företag som lyckats implementera 

VDC fullt ut egentligen. 

4.4.2 Projektörers perspektiv 

Utfall från intervjuer med projektörer. 

 

Förutsättningar för BIM 

Förutsättningar för att kunna arbeta med BIM enligt respondenterna är: 

• Att alla jobbar med BIM, om två konsulter levererar i modeller och en konsult levererar 

i 2D-handlingar blir det bara mer-jobb. Alla måste jobba på ett likartat sätt. 

• Att verktygen, programvaror, skall ha sökta funktioner. 

• Modellsamordnare krävs, viktigt att någon ansvarar för uppdatering av modellen. 

• Kompetensen att använda modellen krävs. 

• Förståelse för vad arbetet går ut på och vilken information modellen kan ge. 

 

Nyttor som identifierats med BIM är att modellerna kan ge en snabb överblick över projektet 

vilket bland annat är till fördel då nya personer skall sättas in i projektet. Samordningen mellan 

teknikområden gör att kollisioner och felaktigheter tydligare kan upptäckas. Att alla personer 

ser samma sak trots att de befinner sig på olika platser, detta underlättar frågor och diskussioner. 

Den främsta fördelen enligt en av respondenterna med BIM är att modellen ger en överblick av 

helheten.  

 

Något värt att tänka på och hantera med BIM är att informationen bör uppdateras ofta, eller att 

det är tydligt vad det är för information som finns i modellen. Det är viktigt att ha kontroll på 

vad som är uppdaterad gällande information och vad som är gammalt underlag.  

 

Förutsättningar för ICE 

Förutsättningar för att kunna arbeta med ICE enligt respondenterna är: 

• Beställaren skall kunna och vilja arbeta med ICE. 

• Att alla skall vara villiga att arbeta på detta sätt och att alla jobbar mot samma mål. 

• Rätt personer skall närvara på möten så att beslut kan fattas. Att personer som tar beslut 

är insatta i tekniken. 

• Att projekteringen kommit en bit på vägen så att problem och kollisioner är identifierade 

vid ICE-sessions.   

 

Nyttor med ICE som nämns är att lösningar är lättare att diskutera och att arbetssättet är 

lösningsorienterat. En utmaning med ICE som en respondent identifierat är att ibland kan 

detaljnivån i diskussioner bli lite väl hög, vilket kan leda till långa möten. Respondenten menar 

dock att det även kan ha att göra med att man ibland sitter med på fel möten. 

 

Förutsättningar och inställning till VDC 

För att börja jobba mer med VDC anser en respondent att mer bestämdhet krävs, nu sker en typ 

av VDC men ambitionen på startmötet upplevdes som att arbetssättet skulle följas mer än det 

gör idag, menar en av respondenterna. Något som även nämns är att det är viktigt att anpassa 

arbetssättet till projektet. Alla tre respondenter upplever att ambitionen med VDC för Veidekke 

som företag har förmedlats.  



 

37 
 

 

Två av respondenterna fick frågan hur deras företag gör för att kunna jobba med VDC i 

framtiden. Ena respondenternas svar var att de är tillgängliga med 3D-modeller och för 

samarbete samt är de öppna för att diskutera upplägget från projekt till projekt. Den andra 

respondentens svar var att de försöker hänga med i utvecklingen lite grann, de har inte som mål 

att driva utvecklingen men att hänga med.  

 

En av respondenterna motiveras att jobba med VDC för att det är ett bättre arbetssätt, det blir 

mer samarbete och förhoppningsvis effektivare. En annan respondent är också motiverad till 

arbetssättet och jobbar gärna med VDC, främst i stora projekt då det inte brukar finnas tid att 

avvara i mindre projekt. Den tredje respondenten tror att ICE kan fungera men är inte så 

motiverad att jobba med BIM, i alla fall inte i projekt som inte kräver mycket samordning.  

4.4.3 Beställares perspektiv 

Utfall från intervjuer med beställare. 

 

Förutsättningar för BIM 

Förutsättningar för att kunna arbeta med BIM enligt respondenterna är: 

• Alla skall kunna jobba med det senaste underlaget. 

• Rätt kravställning från början, modellens syften skall vara kända och på vilken nivå 

olika delar av modellen skall vara. 

• En grundläggande kompetens hos alla som skall nyttja modellen krävs, alla skall kunna 

använda modellen och förstå arbetssättet modellen kräver. 

• BIM-samordnare krävs, detta bör vara ett eget teknikområde. 

• Ändra sina arbetssätt (inte arbeta lokalt utan mot en server). 

• Det kräver samarbete. 

• Modeller ställer större krav på underlag. 

 

Att BIM-samordning bör vara ett eget teknikområde motiveras genom att det är otroligt viktigt 

att modellen stämmer, om modellen ej stämmer kan konsekvenserna bli stora. Enligt en av 

respondenterna är det inget varje teknikområde bör ha hand om utan det är något en 

samordnande funktion bör ansvara över med eget kvalitetsarbete, checklistor och så vidare.  

 

En risk med att arbeta med modeller är ”stuprörstänket” att endast beakta ens egna arbetsprocess 

och att ej ta hänsyn till andras arbetsprocess. Det är viktigt att kommunicera och samarbeta då 

modeller används. En tröghet som finns i branschen är att många personer inte är 

teknikorienterade enligt en respondent, det finns många som inte ser nyttan med tekniska 

hjälpmedel som till exempel BIM. 

 

Många nyttor med BIM har identifierats av respondenterna, bland annat att samordningsmässigt 

så är modellen bra, även för att kunna göra kollisionsanalyser. Människor har olik förmåga att 

kunna föreställa sig objekt från en 2D-handling, 3D modeller är tydligare, alla får samma bild 

av objektet fort. Det finns även många funktioner som kan minska felkällor, som till exempel 

att koppla AMA-koder till objekten. Funktioner som underlättar upphandlingar finns också. 

Modellerna är även bra för att kunna nyttja till maskinstyrning. Ofta finns funktioner för att 

kunna göra mycket och få ut många nyttor av modellerna. 
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Något som krävs för att kunna jobba med BIM är ett arbetssätt för att kunna verifiera modellen. 

Att beställaren och entreprenören tydligt skall kunna verifiera slutresultatet krävs, det får inte 

bli en oro över hur modellen skall kvalitetssäkras. Det är också viktigt att inte ha för stor tilltro 

för modellen, om tilltron är för stor finns det risk får många ändrings-, tilläggs- och 

avgåendearbeten, ÄTA, till exempel om det finns sten i verkligheten men inte i modellen. Mer 

och bättre underlag krävs för att kunna skapa modeller.  

 

En nackdel eller utmaning med BIM som identifierats är att det organisatoriskt krävs det en hel 

del. Det är inte bara att säga att vi skall arbeta med BIM och ställa krav på modellen, det handlar 

även om hur man skall organisera sig, vilket är en stor utmaning och där det stora arbetet ligger 

enligt en av respondenterna.  

 

En annan nackdel är att utvecklingen i byggbranschen är spridd, sker arbetet modellorienterat 

men till exempel att vissa kontroller eller verifieringar måste ske med 2D-handlingar eller att 

modellen inte får lov att användas som förvaltningsdata, så krävs mycket handpåläggning för 

att göra om modellen till filer som får lov att användas. Det är en ganska stor tröskel för att 

börja arbeta med BIM, branschen kanske är på tröskeln nu men är ännu inte över den menar en 

av respondenterna. 

 

Förutsättningar för ICE 

Förutsättningar för att kunna arbeta med ICE enligt respondenterna är: 

• Tydliggöra arbetssättet i ett tidigt skede med tydliga förväntningar. 

• Anpassningsbart beroende på organisation. 

• Resurser från beställare. 

 

En av respondenterna anser att för att kunna arbeta med ICE krävs det att beställaren är 

medveten om entreprenörens förväntningar på beställaren för att beställaren skall kunna uppnå 

till förväntningarna, därmed upplever respondenten att arbetssättet behöver tydliggöras. Det 

krävs även att dessa förväntningar förmedlas i ett tidigt skede, detta för att beställaren skall 

kunna, eller få chansen att kunna upphandla eller avsätta resurser som krävs. Att arbetet skall 

gå att anpassa beroende på hur övrig organisation ser ut krävs också enligt en av respondenterna. 

 

Nyttor med ICE som identifierats är att det är tydligt inför möten vad som skall avhandlas samt 

att respondenten vet att kompetensen som krävs för att avhandla ämnet, i alla fall från 

entreprenörens organisation, kommer att närvara på mötet. En annan fördel är att veta att efter 

mötet kommer en lösning, eller i alla fall en plan för en lösning, att finnas. En annan respondent 

anser att ICE är bra för att se kollisioner och samband tidigt, därefter kan kollisionen diskuteras 

och lösningar framtas. Respondenten menar även att ICE är något värt att sträva mot. 

 

Utmaningar med ICE som respondenterna identifierat är att det kräver organisation från 

beställaren som kanske inte alltid finns samt att arbetssättet inte fungerar fullt ut om inte rätt 

resurser är sammankopplade. En annan nackdel är att det är ett resurskänsligt arbetssätt, delar 

av ett möte kan fallera på grund av sjukdom till exempel.  

 



 

39 
 

Enligt en av respondenterna är det möjligt att ICE tar mer tid än traditionella 

projekteringsmöten, respondenten tror däremot att tid sparas i andra mötesformer och faktiskt 

arbete. Genom att lösa saker i dialog kan även frustrationen i ett projekt minska.   

 

Förutsättningar och inställning till VDC 

Två av respondenterna upplever att ambitionen med VDC för Veidekke som företag har 

förmedlats, den tredje respondenten har ej upplevt att ambitionen inte förmedlats. 

 

För att kunna möjliggöra att jobba med VDC krävs det enligt en av respondenterna, att göra 

formerna redan vid upphandling. Detta för att beställaren tydligt skall veta till vilken grad 

beställaren skall vara involverad och för att kunna kostnadsföra, tidsföra och knyta kontakter 

för att ha den bemanning som krävs. Värt att nämna är att respondenten som påtalat detta inte 

är samma respondent som anser att arbetssättet behöver tydliggöras i ett tidigt skede för att 

kunna arbeta med ICE. Det krävs även att arbetssättet skall vara lite flexibelt och gå att anpassa 

till projektets förutsättningar, ibland finns till exempel inte resurserna.  

 

Det finns en efterfrågan att kunna verifiera handlingar succesivt under projektet från den 

organisation som skall verifiera projekteringen enligt en av respondenterna. Vanligtvis sker 

verifieringen genom att handlingar levereras och därefter har organisationen relativt kort tid på 

sig att verifiera leveransen. Dessa sker ofta före jul eller sommarledigheter och det är vanligt 

att organisationen även har andra uppdrag som skall bli klara. Det finns alltså en efterfrågan om 

att succesivt kunna verifiera underlaget, att hitta ett arbetssätt för att kunna möjliggöra den 

verifieringen. En annan respondent menar också att organisationen som skall verifiera 

leveranserna önskar att vara insatta i projektet och underlaget även innan leveranserna. 

 

Det som motiverar respondenterna att arbeta med VDC är att göra rätt från början, tidsvinst, 

kvalitetsförbättring, att arbeta lösningsorienterat, informationen arbetssättet innebär och att få 

en bättre fördelning på den belastning som brukar finnas i slutskedet innan leveranser. 

 

För att kunna jobba med VDC i framtiden arbetar en av respondenterna mycket med modeller 

för att få kompetensen. En annan respondent tar med sig goda erfarenheter från projektet, om 

det fortsätter att vara goda erfarenheter, och lyfter det i organisationen. Den tredje respondenten 

anser att tidig upphandling är något som ger VDC goda förutsättningar, just nu pågår ett annat 

projekt som respondenten tycker är intressant att följa där entreprenören blivit upphandlad i 

väldigt tidigt skede. Veidekke är den upphandlade entreprenören även i det projektet.  

 

Trafikverket har gjort en stor satsning för att användandet av BIM i branschen skall öka, bland 

annat genom att kravställa BIM i projekt med en viss storlek. Det finns en vilja att utveckla 

branschen, men människor i branschen behöver få en liknande grund, vilja och förutsättningar. 

Organisationen i projekt måste kunna använda verktygen och det måste finnas system för 

användandet av verktygen. 
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4.4.4 Sammanfattning 

I detta avsnitt sammanfattas intervjuer med entreprenörer, konsulter och beställare angående 

förutsättningar för att jobba med VDC och mer specificerat förutsättningar för att jobba med 

ICE och BIM.  

 

Förutsättningar för att kunna arbeta med BIM 

Projektet bör först analysera behovet, risker och möjligheter med BIM. Det bör vara tydligt vad 

modellen skall användas till för att därefter kunna besluta om hur modellen skall vara uppbyggd 

och hur indata skall levereras. Indata och modellen bör vara rätt från början för att så få risker 

som möjligt skall finnas. För att kunna förstå behovet och vilka nyttor som finns krävs det 

kunskap och förståelse för vad arbetet går ut på och vilken information modellen kan ge.  

 

För att säkerställa att data till modellen levereras på rätt sätt och att olika delar är kompatibla 

med varandra kan det vara en god idé att ställa krav på hur data skall levereras. Det krävs även 

intresse, vilja och samarbete från och mellan alla parter i projektet. Det ställer även krav på 

kompetens, en modellsamordnare krävs, personer som kan skapa BIM-modeller men även en 

grundläggande kompetens hos de flesta inblandade i projektet för att kunna använda modellen 

och förstå arbetssättet modellen kräver.  

 

Att arbeta med modeller istället för ritningar är en stor omställning som kräver andra arbetssätt 

och en annan organisationsutformning. Modellen ställer även krav på kommunikation i 

projektet. Ett arbetssätt där verifieringen av modellen under projektets gång behövs och det bör 

vara tydligt vad det är för information som finns i modellen. För att kunna säkerställa att det är 

senaste underlaget i modellen är molnlösningar fördelaktigt. För att kunna få så många fördelar 

som möjligt med BIM så krävs det att modellen skall kunna användas i flera delar av 

byggprocessen. Det finns en tröghet i branschen då många personer i branschen inte ser nyttan 

med tekniska hjälpmedel som till exempel BIM, utvecklingen i branschen är i dagens läge 

spridd. 

 

Att jobba med BIM förutsätter även att verktygen finns, programvaror måste ha de funktioner 

som eftertraktas och krävs. Det krävs också att företag satsar på rätt programvaror med licenser 

och utbildning. Något annat som behöver fungera är IT, det skall inte vara problem med 

brandväggar till exempel.  

 

Förutsättningar för att kunna arbeta med ICE 

Projektet bör i ett tidigt skede undersöka förutsättningar, nyttor och utmaningar med att driva 

projekteringen med ICE. För att förutsättningar skall kunna säkras både hos intern och extern 

organisation underlättar det om planeringen kan göras tidigt, kanske redan vid upphandling. 

Beställare och konsulter behöver kunna säkra resurser som krävs för ICE-sessions. För att ICE 

skall fungera krävs det engagemang och vilja från många parter, alla skall jobba mot samma 

mål. Alla behöver vara införstådda i arbetssättet och metodiken. Arbetssättet behöver vara 

tydligt för att alla parter skall kunna vara medvetna om förväntningar och krav. Det krävs även 

materiella och tekniska förutsättningar. 

 

Beställare, konsulter och entreprenör behöver närvara med rätt personal för att komma framåt i 

frågor och kunna fatta beslut om lösningar. Om inte beslutsfattande personer är insatta i 

teknikområdena krävs det är personer som är insatta också närvarar. Det krävs därför att 
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identifiera vilka dessa personer är inför olika sessioner. En svårighet med att många olika parter 

skall samarbeta är att alla parter har olika avtal och därmed olika incitament för arbetet.  

 

Sessionerna kräver mycket planering och förberedelse, det är även viktigt att de inte har de 

agendor som traditionella möten har utan att det är arbetsmöten där olika parter samlas för att 

arbeta tillsammans. Att se en ICE-session som ett arbetsmöte och inte låta begreppet ICE 

skrämma är också en förutsättning. En begreppsförvirring som finns grundas i översättningen 

ICE-möte, det är inget möte, vilket också är viktigt att tydliggöra.  

 

Förutsättningar för VDC 

För att få så bra förutsättningar för VDC som möjligt bör arbetet planeras i ett tidigt stadium av 

flera anledningar. Dels för att kunna anpassa organisationen för arbetet, få med kostnader i 

kalkylen, för att kunna skapa förutsättningar i upphandlingar och för att andra aktörer också 

skall kunna förbereda arbetet och skapa förutsättningar. Det är viktigt att se till projektets 

förutsättningar. 

 

Från början bör arbetet planeras, arbetssättet och metodiken behöver vara tydlig för att alla 

parter skall förstå arbetssättet samt förväntningar och krav som uppkommer av arbetssättet. Det 

skall vara tydligt hur olika parter skall involveras. Organisationen behöver vara rätt för 

arbetssättet, speciellt när arbetssättet skall implementeras, det krävs intresse, vilja och 

bestämdhet från organisationen, både internt och externt.  

 

Begreppen behöver vara tydliga, engelska termer och förkortningar skapar lätt förvirring, det 

krävs att alla har förståelse för begreppen vilket kan göras genom att visa goda exempel och 

tydliggöra begreppen. 

 

I början av en förändring krävs det ofta investering, det kan vara i till exempel utbildning, extra 

resurser eller i programvaror. För att investeringen skall ske krävs det att även att investeringen 

efterfrågas.  Arbetssättet handlar delvis om tekniska verktyg, för att använda tekniska verktyg 

i projekten krävs kunskap och intresse för IT. Det är viktigt för projekten att få till en gemensam 

modell. Huruvida en ny roll krävs för att komma igång med VDC-arbetet är något som några 

respondenter funderar över. Det finns en önskan och ett behov om mer stöd för arbetssättet i 

projekten, speciellt vid uppstart av projekten.  

 

Det är svårt att få många människor som alla har olika personligheter, kompetenser och 

erfarenheter att jobba på ett nytt sätt. Det är otryggt att arbeta på nya sätt och lätt att falla tillbaka 

till det vanliga arbetssättet i många fall. Motivation och personer som orkar driva arbetssättet i 

projekten krävs. Motivation kan skapas genom att visa nyttan genom goda exempel och 

utbildning.  

 

Byggbranschens uppbyggnad är en utmaning för arbetssättet. Det är många aktörer i branschen 

och alla har inte samma vision och mål. Delar av arbetssättet gäller att få med andra aktörer, 

vilket kräver att de aktörerna också ser nyttan med arbetssättet. Olika aktörer har olika 

upphandlingar, avtal och incitament vilket också är en utmaning. Det är viktigt att hela tiden se 

en helhetsbild. Det krävs även att alla involverade i projektet har samma målbild och nyttan för 
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arbetssättet. Det finns en vilja i branschen för utveckling Trafikverket till exempel, som är en 

stor beställare, gör nu en stor satsning för att öka användandet av BIM i branschen.  

 

Veidekke vill driva och utveckla arbetssättet i projekten och inte ha en avdelning vid sidan av 

som driver arbetssättet. För att göra detta utbildas anställda i VDC, utbildningen pågår i ett år 

och arbeten som görs i utbildningen skall också utveckla arbetssättet. Spridningen av 

utvecklingen skall ske i VDC-nätverk. Det finns en strategi för Veidekke, en strategi för region 

sydväst är under framtagning. Det är viktigt att strategierna förankras hos de anställda, att alla 

har kunskap om strategins syfte och bakgrund. Genom VDC-nätverk, utbildningar och arbete 

av verksamhetsutvecklare skall arbetssättet utvecklas likartat. Veidekke fokuserar mer på 

arbetssättet med involvering och samarbete än på de tekniska delarna i VDC. 

 

4.5 VDC och konstruktörer 
I detta avsnitt presenteras utfall från intervjuer med konstruktörer rörande hur VDC påverkar 

konstruktörers arbetsgång och vardag mot traditionellt arbetssätt. Vilka respondenter som 

tillhör respektive kategori visas i avsnitt 2.2.2. 

4.5.1 Lite om respondenternas bakgrund och projekt 

Konstruktörerna som intervjuats har olika bakgrund och är involverade i olika projekt. Två av 

respondenterna arbetar med projektet Slussen i Stockholm, där projekteringen drivs med hjälp 

av BIM och delar av projekteringen drivs med VDC. Projektet presenteras kort i avsnittet. De 

andra tre respondenterna har erfarenhet av BIM och till viss del av VDC. Gemensamt för 

respondenterna är att de har större erfarenhet av BIM än VDC, därför presenteras resultatet 

uppdelat. Skillnader i arbetsgång beroende på BIM är relevant att undersöka då BIM är en del 

av VDC.  

 

Respondenternas uppgifter i vardagen skiljer, två respondenter jobbar mycket med ledning och 

samordning i projekt, speciellt med frågor rörande VDC och BIM. Två av respondenterna 

jobbar med projektering, att ta fram granskningshandlingar, bygghandlingar och att göra eller 

granska beräkningar. Den femte respondenten jobbar med uppdragsledning och projektering.  

 

Något som flera respondenter poängterar är en jämförelse mellan projekt där projektering drivs 

med VDC är svåra att jämföra med ”traditionella” projekt där arbetet inte sker med VDC (eller 

BIM). Anledningen till det är att projekten i grunden ofta skiljer sig från vanliga projekt. Det är 

vanligt att de projekt som arbetar med BIM eller VDC är stora, komplexa eller nytänkande 

projekt och i dessa krävs ofta mer samordning vilket gör att projekten satsat på samordningen 

genom BIM eller VDC. Skillnader mellan projekten behöver därför inte bero på arbetssätt utan 

kan bero på andra faktorer.  

 

Projektet Slussen 

Projektet Slussen är ett stort projekt som har pågått under många år. Projektet förväntas vara 

klart år 2025 och beställare är Stockholms Stad. Ett av projektets mål är att projekteringen och 

produktion skall ske ritningsfritt alltså endast med modeller. Delar av projekteringen i Slussen 

har drivits med ICE. Beställaren vill kunna använda modeller för bland annat upphandling, 

mängdtagning, tidsplanering, kalkyl, visualisering. För att kunna förverkliga detta arbetar 
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projektet inte med ritningar överhuvudtaget, enligt en av respondenterna är det enda sättet att 

få folk att förstå att det skall vara modellfokus. 

 

En av de största bedrifterna i Slussenprojektet enligt en av respondenterna är att ha lyckats 

involvera en så stor organisation i ett nytt arbetsupplägg. Det är ett stort projekt med ungefär 

700 personer som är inblandade på ett eller annat sätt och målet är att projektera och producera 

Slussen utan traditionella ritningar ställer krav på organisationen att arbeta på andra sätt än 

traditionellt.  

 

Båda respondenterna som är inblandade i projektet upplever att en viss skepsis har funnits mot 

arbetssättet, en av respondenterna upplever att denna skepsis övergått till osäkerhet under åren 

(då arbetssättet introduceras). De flesta är dock positivt inställda och öppna till arbetssättet 

enligt båda respondenterna. Det skulle inte gå att få en så stor organisation att arbeta med ett 

nytt arbetsupplägg, som de fått, om det inte hade funnits intresse och öppenhet för ett nytt 

arbetssätt. 

 

En av framgångsfaktorerna i projektet är att beställarna inte detaljstyrt projektet utan istället 

angett vad de vill använda informationen till, vilket tillåtit konsulter att kunna styra upplägget 

tillsammans med beställare och entreprenörer för att kunna utforma modellerna så att de har 

den önskade informationen och användningsområdena. Att arbeta på nya sätt har även varit ett 

relativt uttalat mål av beställarna.  

 

4.5.2 Skillnader av att arbeta med BIM 

”Lyftet att gå över till CAD var jag ganska tidig med och det kändes stort och häftigt då, men det 

steget är bara en parentes till steget vi står inför nu. Då gjorde vi inga förändringar på sättet vi 

jobbade egentligen, ritningarna såg likadana ut, det var fortfarande linjer när man ritade i CAD. 

Det är först nu som den stora förändringen är, att påverka sättet vi jobbar på.” - Konstruktör 

 

En skillnad med att arbeta med BIM i projekteringen är att möten inte tar lika lång tid att 

förbereda. Traditionellt läggs mycket tid på att förbereda handlingar som kan användas som 

diskussionsunderlag under möten, denna tid kan besparas genom att under mötet istället 

använda modellen. Modellerna behöver dock bli mer tillgängliga och lättanvända, det finns 

många som inte har kunskap om hur modeller används vilket krävs för att kunna använda 

modellen i vardagen på till exempel möten. Modeller på möten är bra för att tydliggöra 

kommunikation, visualisera problem och lösningar.  

 

Ny kompetens behövs enligt majoriteten av respondenter. Kompetens i programvaror och 

arbetssättet som krävs för att arbeta med programvaror. Kompetensen om modellerna krävs av 

olika personer, dels de som tar fram och skapar modellen, dels de som skall granska modellen 

men även de som ser och skall i någon mån använda modellen.  

 

Något som påtalas av flera respondenter är att det finns ett glapp i kompetensen, personer som 

har kompetens att kunna skapa och arbeta i modeller har inte så stor kompetens i teknikområdet 

och vice versa. Det är viktigt att personer med teknisk kunskap behärskar modellmiljön.  
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Programvaror är också något som är viktigt för att kunna arbeta modellorienterat. Alla 

programvaror är inte kompatibla med varandra och när filer exporteras förloras ofta funktioner 

med modellerna. Olika discipliner eller aktörer jobbar ofta med olika programvaror. En risk i 

projekt där inga krav på filformat ställs är att filer levereras i många olika format, dessa blir då 

svåra att samordna i en modell med smarta funktioner. Exportering till andra filformat innebär 

ofta att funktioner för modellerna tappas. Det är också vanligt att det är kostsamt att köpa in en 

programvara och att implementera den i en organisation, för att kunna arbeta effektivt i en 

programvara krävs det kunskap och vana i programmet.  

 

En skillnad med att jobba med modeller är att modelleringsprocessen skiljer sig från 

ritningsprocessen. För att inte modelleringsjobb skall ta onödigt mycket tid krävs det att 

processen är igenomtänkt. Att modellera armering till exempel är tidskrävande, det är många 

objekt, men genom att lägga ner tiden i början ges alla vyer, specifikationer och så vidare, totalt 

sätt tar det kanske ändå lika lång tid. Däremot är det viktigt att inte modellera detaljer innan 

detaljerna är låsta. På ritningar visas detaljer vanligtvis en gång och så anges det var detaljen 

skall vara, i modeller krävs det att detaljen är inarbetad överallt där den skall vara. Om en detalj 

då ändras krävs det mycket tid för att revidera i modellen medan på en ritning hade ändringen 

bara behövts ändras på ett ställe. Detaljprojekteringen får inte börja för tidigt, risken blir då 

mycket jobb med att modellera om.   

 

För projekt att lyckas arbeta med BIM är det också viktigt att definiera vad BIM är och det 

behöver vara tydligt vad projektet avser jobba med. BIM har olika innebörd för olika personer. 

Målet med modellen, vad den skall användas till, är viktig för att detaljnivån skall bli rätt och 

enhetlig.  

 

Det är mycket med administrationen som inte är anpassat efter ett arbeta med BIM. Till exempel 

skall förslagshandlingar lämnas för granskning under vissa tidpunkter. Arbetet fortsätter under 

tiden som handlingarna granskas, ofta fortsätter arbetet i samma modeller som lämnats in för 

granskning. Avtal och regelverk är inte heller anpassade för ett modellbaserat arbetssätt. Målet 

med modeller är att lägga in olika typer av information som skall kunna användas för olika 

ändamål. Något som är aktuellt i branschen är konceptet det obrutna informationsflödet. Idag 

finns det tydliga bryt i informationsflödet orsakat av det sätt byggprocessen är uppbyggd på. 

Processerna måste anpassas för att kunna uppnå obrutet informationsflöde. För att få ut 

maximalt av att arbeta med BIM skall BIM följa hela projektet, från planering till förvaltning, 

än är inte utvecklingen där i någon av faserna. 

 

När BIM används delvis och inte fullt ut skapas många riskabla moment, dubbelinformation 

skapas, om det finns både ritningar och modell så är risken stor att det finns skillnader mellan 

ritningen och modellen till exempel. Men idén med BIM, så som tanken är att BIM skall 

användas, finns inte dessa problem för.    

 

Fördelar med att använda BIM är att det är ett hjälpmedel för samordning och för visualisering. 

Modellerna används som hjälpmedel vid kommunikationen och minskar antalet 

missuppfattningar. För att det skall finnas nytta med att arbeta med BIM bör det finnas behov 

av samordning i projekten enligt flera respondenter.   
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4.5.3 Skillnader av att arbeta med VDC 

I projekt med VDC arbetas det mycket inledningsvis med att få människor att förstå arbetssättet, 

för att arbetet skall bli så bra som möjligt krävs det att arbetssättet skall vara homogent. Mycket 

arbete krävs för att leda människor samt att lösa frågor som hela tiden dyker upp på grund av 

att arbetssättet är nytt för alla. När människor inser fördelar med arbetssättet så blir det mer 

självgående. 

 

Ett problem som funnits under många år är att förutsättningar och underlag diskuterats på möten 

och de inblandade parterna arbetar sedan vidare på egna kammare med att ta fram lösningar. 

Lösningarna presenteras sedan på följande möte, förhoppningsvis stämmer de olika parternas 

lösningar med varandras men det är inte ovanligt att lösningarna behöver justeras. Detta 

förfarande tar tid och är kostsamt. Med ICE har detta problem minskats enligt en av 

respondenterna. Med molnlösningar och BIM skulle problemet minskas ännu mer enligt 

respondenten. En molnlösning innebär att modellerna alltid är uppdaterade och att parter kan 

jobba på olika håll med uppdaterat underlag.  

 

Enligt en av respondenterna krävs mer tid för kommunikation via möten, mejl och telefon på 

grund av VDC. En annan respondent upplever också att det är mer möten i VDC-projekt, om 

det är på grund av VDC eller inte är något respondenten inte kan avgöra dock.  

 

Enligt en av respondenterna kommer behovet av ICE, att fysiskt sitta tillsammans och 

projektera, minskas i framtiden genom att projektera på smartare sätt med varandras underlag i 

realtid. Om projektet är stort och innefattar många personer är det svårt att få till ICE-sessions. 

Kommunikationen får istället ske digitalt. Tekniska hjälpmedel är viktigt och bra för att kunna 

ha en konstant kommunikation, vilket är viktigt då underlag konstant förändras. Respondenten 

poängterar dock att det alltid kommer att vara relevant och viktigt att ha fysiska möten. Det 

gäller att hitta en balans mellan digital kommunikation och fysiska möten. Smarta arbetssätt 

ställer högre krav på kommunikationen, men resultatet har möjlighet att bli betydligt bättre.  

 

Att jobba med VDC innebär att jobba närmre entreprenören och andra projektörer. Vanligtvis 

sker projektering mer uppdelat, olika teknikområden eller discipliner projekterar i olika steg. I 

projekt med VDC sker projekteringen mer omlott vilket gör att mer samordning mellan 

disciplinerna krävs. Genom samordningen får projektörerna större inblick i andra discipliners 

arbete och kan påverka varandras arbete på ett annat sätt. Det innebär också att konsulterna får 

större inblick i konsekvenser av förändringar. Samordningen gör också att mer tid krävs för 

kommunikation via möten, mejl, telefon och tekniska hjälpmedel. 

 

En av respondenterna anser att en skillnad i VDC-projekt gentemot vanliga projekt är att 

kommunikationen sker överhuvudtaget, huruvida det är arbetssättet som är orsaken är dock inte 

säkert utan det kan vara andra faktorer som spelar in. Hur kommunikationen sker skiljer inte så 

mycket utan snarare att den sker enligt respondenten. Anläggningsbranschen är ganska ovan 

med att jobba samordnat och att förändringar när som helst kan ske enligt en av respondenterna.  

 

För att kunna arbeta med VDC och BIM krävs en annan typ av styrning av projekten. 

Planeringen av projekten och hur leveranser skall ske samt bestå av krävs. Enligt en av 

respondenterna kommer VDC inte göra att arbetet kommer att ta mindre tid, men att det 
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kommer att bli en kvalitetssäkrad produkt där resultatet kommer ha fler användningsområden 

än i vanliga fall.  

 

En av respondenterna tror att många flaskhalsar i projekt som inte jobbar med BIM eller 

samordning inte syns i projekteringen, istället hamnar de ute på bygget, därför är många 

flaskhalsar inte synliga för konstruktörer.  

 

För att kunna arbeta med VDC eller BIM krävs enligt flera respondenter ett långt projekt, i 

mindre projekt finns sällan tiden att planera på det sätt som krävs. I de långa projekten finns det 

mycket att tjäna genom att arbeta med bättre metoder, samtidigt finns det mycket att förlora om 

arbetet inte går som planerat. När arbetssättet är mer etablerat och det finns system för hur saker 

och ting skall göras, då erfarenhet skapats, tror en av respondenterna att det kommer bli 

vanligare med BIM och VDC även i mindre projekt.  

 

Projektens upplägg styr val av arbetssätt, för att kunna styra upp smarta arbetssätt kan upplägget 

inte vara samma upplägg som för traditionell projektering. Tidplan och budget måste kunna 

medge att styra upp smarta arbetssätt. Ofta krävs lite mer tid i början av projektet för planering.  

 

Det är viktigt att se till projektets förutsättningar och utformning när projektet planeras. I vissa 

projekt krävs ritningar i produktionen till exempel, det behöver inte utesluta att modeller kan 

användas i systemhandlingsskedet. Det gäller att identifiera vilka fokusområden som är viktiga 

i projektet och därefter ta vara på de möjligheter som finns med ny teknik och arbetssätt för 

dessa fokusområden. Det även att se projektet ur helhetsperspektiv och helhetsekonomi, det är 

inte alltid en specifik konsult har stor nytta av att arbeta med VDC eller BIM, medan en annan 

konsult eller en annan part kanske har stor nytta av arbetssättet.  
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5 ANALYS 
Kapitlet presenterar en analys utifrån teorin och resultatet. Här beskrivs hur författaren 

resonerat kring problemområden och hur det kopplas samman med teorin.  

 

5.1 Innovationen VDC för Veidekke 
Hur innovationen VDC uppkom, innovationens orsaker, skulle kunna vara en blandning av 

technology push och market pull som beskrivs i avsnitt 3.3.2. Byggbranschen utvecklar idag 

nya arbetssätt och nya metoder för att effektivisera branschen. Medvetet har företaget Veidekke 

sökt ett nytt sätt att arbeta för att bland annat effektivisera byggprocessen. Samtidigt utvecklas 

teknologin, som är ett verktyg i VDC, hela tiden och skapar nya möjligheter. Uppkomsten av 

VDC skulle därför kunna förklaras med market pull model, men utvecklingen av vissa verktyg 

drivs av technology push model.   

 

Beslutsprocessen för VDC och planen för beslutsprocessen för Veidekke är intressant. Det finns 

beslut om att implementera VDC i organisationen från ledningen, men ledningen vill att 

utvecklingen av arbetssättet av VDC skall ske i organisationen, i projekten. Därför utbildas 

organisationen i VDC, ledningen ger organisationen kunskapen. För att komma vidare i 

beslutsprocessen krävs därefter övertygelse och sedan beslut i organisationen för att efter det 

kunna implementera arbetssättet. Olika regioner och affärsområden i Veidekke upplevs utifrån 

intervjuer och observationer vara i olika steg av innovationsprocessen. Denna studie fokuserar 

på Veidekke anläggning region Sydväst. För en lyckad implementering krävs det enligt 

Samuelsson (2010) beslut från ledningen, vilket det finns. 

 

Beslutsfattning om VDC finns från ledningen, det finns en VDC strategi för Veidekke, för 

anläggning region sydväst är en strategi och handlingsplan inte framtagen ännu men skall 

utvecklas under hösten 2017. Det finns en vilja från ledningen att organisationen skall arbeta 

med VDC. Däremot lägger ledningen mycket ansvar hos organisationen, individerna och 

projekten att utforma hur exakt arbetet skall ske och utvecklas. Beslut om VDC krävs därför 

även till stor grad av individer och i projekten.  

 

Det finns projekt och delar av projekt som går vidare i beslutsprocessen och fattar beslut om 

VDC, till exempel Sörredsmotet. Steget efter beslut är implementering, vilket är det steg som 

denna studie fördjupas i.                                                                                                                                                                                     

 

5.2 Implementering av VDC i byggbranschen 
Byggbranschens karakteristik innebär speciella förutsättningar för implementering, något som 

framgår av litteraturstudie samt resultat av intervjuer och observationer. I detta avsnitt 

presenteras några av de största utmaningarna med implementering av VDC till följd av 

branschens uppbyggnad. 

 

Sett ur byggobjektets perspektiv, för att utformningen, dimensioneringen, produktionen och 

förvaltningen skall bli så optimerad som möjligt utifrån kundens mål krävs det mycket 

samarbete mellan parterna i dessa skeden och mellan de olika skedena. Traditionellt är inte detta 

samarbete så vanligt. Beroende på avtal och upphandlingsformer ansvarar olika parter för olika 

delar av processen. VDC handlar bland annat om att skapa samarbete mellan relevanta parter 

vilket kan försvåras av byggnadsbranschens fragmentering.  
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För att entreprenören skall få så bra förutsättningar för BIM som möjligt bör modellen komma 

från ett tidigare skede då underlag sällan börjar projekteras i fasen då entreprenören blir 

inblandad. Entreprenörens underlag och handlingar beror alltså på underlag och handlingar från 

tidigare skeden och även vad som efterfrågas i senare skeden.   

 

Tid är en bristvara i byggnadsbranschen. Det finns i regel alltid tidspress på projekten och det 

är sällan personer i byggbranschen som sitter sysslolösa, speciellt i pågående projekt. Om 

personerna inte ser nyttan i att utföra ett arbetsmoment eller att det inte finns krav på att utföra 

ett arbetsmoment är det därför lätt att uppgiften inte blir prioriterad och kanske inte utförd alls. 

För att arbeta med ett nytt arbetssätt eller för att utveckla ett arbetssätt är det därför viktigt att 

tid finns för arbetssättet eller att uppgifterna ändå prioriteras. Tidsbristen påverkar 

implementeringen även genom att det är tryggare att utföra en uppgift på det vanliga, beprövade 

arbetssättet än att försöka utföra uppgiften på nytt sätt där arbetsgången och konsekvenser inte 

kan förutspås. 

 

5.3 Jämförelse teoretiska modeller 
I teorikapitlet presenteras två modeller med viktiga faktorer hos en organisation eller ett företag 

för en implementering. Som tidigare skrivits finns inte en heltäckande modell utan istället flera 

modeller som fokuserar på olika områden och får anses komplettera varandra (Samuelsson, 

2010). Modellen enligt Sexton och Barret (2004), här kallad modell A, anses vara intressant av 

författaren då den är baserad på byggindustrin, dock är den framtagen för mindre företag vilket 

Veidekke inte är. Författaren anser att modellen trots detta är intressant och relevant. Modellen 

enligt Larson (2003), här kallad modell B, baseras på stora företag som verkar inom olika 

branscher. En jämförelse av de viktiga förutsättningarna enligt modellerna visas i Tabell 2.  
 

Tabell 2 Jämförelse mellan modell A och modell B. 

  Modell A Modell B 

Väl grundad företagsstrategi, 

vision 

Företagsstrategi Vision 

Kompetens eller vilja att 

utveckla kompetens 

Teknologi Kompetens 

Samarbete med 

innovationsutvecklare 

Förhållande IT och företag Skulle kunna vara en del av 

resurser. 

Motivation hos anställda Människor - 

Incitament - Incitament 

Resurser/utvecklingsgrupper Skulle kunna vara en del av 

förhållande IT och företag 

Resurser 

Handlingsplaner - Handlingsplaner 

 

Det finns många likheter med de två olika modellerna, skillnaderna mellan dem är att modell B 

inte poängterar hur viktigt det är med motivation hos de anställda med en egen punkt, däremot 

är incitament en punkt som är viktig för att uppmuntra utveckling (vilket skulle kunna ses som 
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att skapa motivation). Modell A nämner inte incitament men vice-versa poängteras att 

motivation är viktigt. Att det är viktigt med handlingsplaner och uppföljning av dem är något 

som ingår i modell B men inte i modell A, det går dock att argumentera för att en handlingsplan 

skall ingå i en väl grundad företagsstrategi som krävs enligt modell A. 

 

En annan skillnad mellan modellerna är att modell A lägger vikt vid samarbete med 

innovationsutvecklaren medan modell B istället lägger vikt på resurser för att utveckla och 

förbättra arbetet. Av författaren anses båda modellerna ta upp utveckling av arbetssättet men 

modell B gör det mer storskaligt.  

 

Likheterna med modellerna är att företagen bör ha väl grundade motiv till varför förändringen 

skall ske, en tydlig vision av nyttorna med förändringen och att kompetensen eller viljan till att 

utveckla kompetensen skall finnas för att implementeringen skall bli lyckosam.  

 

Sammantaget finns alltså tre likheter mellan modellerna; väl grundade motiv till förändringen, 

tydlig vision av nyttorna och att kompetens finns eller viljan att utveckla kompetens finns i 

företaget. De tar även upp tre andra faktorer men på olika sätt; utveckling av arbetssätt, 

motivation/incitament och handlingsplan/företagsstrategi. Om modellerna skall komplettera 

varandra bör alltså dessa sex faktorer uppnås för att få förutsättningar för en lyckad 

implementering.  

 

5.4 Bedömning utifrån teoretiska modeller 
Huruvida förutsättningar för Veidekke anläggning Sydväst finns för att implementera 

arbetssättet undersöks med hjälp av sammanslagningen av de två modellerna som presenteras i 

avsnitt 5.3 och baserat på resultatet av de intervjuer som utförts. 

 

Väl grundade motiv till förändringen 

Det finns flera motiv till förändringen, de övergripande motiv som summerar de andra är för att 

arbeta på ett bättre och effektivare sätt. Motiven till förändringen anses vara kända hos 

respondenterna inom företaget (det är främst de som berörs). Huruvida satsningen sker på väl 

grundade motiv är inget som undersökts i denna studie.  

 

Tydlig vision av nyttorna 

Det är viktigt att nyttorna med arbetssättet är tydliga, alla inblandade skall veta varför, hur och 

vad som skall åstadkommas. Detta är något som bör tydliggöras i regionen men även i enskilda 

projekt. I strategin som är under framtagning bör nyttorna visualiseras. 

 

Bedömningen utifrån intervjuer och observationer är att få respondenter har en tydlig vision av 

VDC arbetet. Mål och övergripande nyttor är kända, men visionen över hur, varför och vad som 

skall åstadkommas hos respondenterna är inte detaljrik och inte unison.  

 

Kompetens eller vilja att utveckla kompetens 

Den kompetens som VDC kan tänkas kräva är kompetens av att arbeta med BIM, dels att kunna 

skapa modeller men även att kunna använda modellerna. Det krävs även förståelse för 

arbetsprocessen som BIM kräver. Det används ofta olika programvaror beroende på projekt och 

teknikområde, därför krävs det också kompetens i olika programvaror. Resterande kompetens 
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bedöms finnas av respondenterna. Däremot kan det behövas resursstöd eller 

kompetensbreddning med hänsyn till VDC, till exempel är det viktigt att skapa förutsättningar 

för arbetet i början av projektet, vilket möjligtvis kan ställa krav att förutsättningar för 

arbetssättet skall finnas i avtal och upphandlingar. Då krävs det kompetens om vad som skall 

stå i avtalet. Kompetensen att ta fram ett avtal finns i företaget men att ta fram ett avtal med 

förutsättningar för ett bra VDC-arbete kanske inte finns.  

 

Kompetens om arbetssättet krävs också i organisationen. Ett tydliggörande av arbetssättet krävs 

framkommer av studiens resultat, både internt och externt. 

 

Utveckling av arbetssätt 

Denna faktor syftar till att tillräckligt med resurser skall finnas för utveckling av arbetssätt och 

att arbetssättet skall kunna utvecklas. 

 

Tanken är att arbetssättet skall utvecklas, arbetssättet är brett och kan arbetas med på många 

olika sätt, det är meningen att anställda skall utveckla arbetssättet och sprida denna utveckling 

genom VDC-nätverk. Nätverken måste fungera och även kopplingar mellan nätverk så att inte 

olika regioner sitter med samma problem.  

 

För att arbeta med arbetssättet på projektet krävs tillräckligt med resurser på projektet. Dessa 

resurser kan vara personer med viss kompetens, tid, ekonomi eller bara tillräckligt med personer 

för att driva arbetet. Beroende på projekt och projektens organisation krävs olika resurser. 

Veidekke Bygg har satsat på att en specifik resurs skall finnas i projektet ämnat att arbeta med 

VDC, detta är något som övervägs även i anläggningsprojekt. Respondenter upplever att 

resurser krävs speciellt vid uppstart av projekt vilket sympatiserar med att det är i uppstarten av 

projekt som många förutsättningar för projektet utformas. 

 

Motivation/incitament 

Något speciellt incitament har inte nämnts av någon respondent förutom att uppnå nyttor och 

vinningar med arbetssättet, det är den drivande faktorn. Motivation hos anställda och motivation 

hos externa parter har nämnts av många respondenter att det är otroligt viktigt för att kunna 

arbeta med arbetssättet. På grund av en fragmenterad och projektbaserad bransch krävs det att 

många personer är positiva och motiverade till arbetssättet.  

 

Av respondenterna finns det vilja och motivation för arbetssättet, men flera av respondenterna 

upplever att det finns personer i branschen som inte delar motivationen, det finns till exempel 

personer som inte är så intresserade av teknik och tekniska hjälpmedel vilket försvårar 

implementeringen av BIM. Motivationen till arbetssättet beror också på vad det är för projekt, 

är det till exempel ett stort, komplext projekt där mycket samordning krävs finns det större 

motivation till samarbete mellan parter och en fungerande gemensam modell än för ett litet 

projekt där mindre samordning krävs.  

 

Handlingsplan/företagsstrategi 

Det finns en övergripande strategi för Veidekke och en strategi för anläggning region Sydväst 

är under framtagning. Det är viktigt att företagets strategi och regionens strategi förmedlas, 

arbetas mot och följs upp för att anställda skall vara informerade om vilka mål, anledningen till 
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att nå målen och hur målen skall nås. Det är även viktigt att mål och handlingsplan i projekten 

finns som beaktar VDC-arbetet.  

 

Företaget har även en tanke om hur arbetssättet skall implementeras. Utbildning av anställda 

sker genom dels kursen tillsammans med Stanford University men också en intern 

grundläggande kurs. I VDC-nätverk skall arbetssätt och erfarenhet mellan projekten spridas.    

 

5.5 Individers inställning till förändring 
För att implementera arbetssättet VDC för Veidekke anläggning Sydväst krävs det många 

individer som driver implementeringen i olika projekt. Att ändra ett etablerat arbetssätt är även 

svårt då det är lätt att gå tillbaka till det ursprungliga arbetssättet när det blir oklarheter, 

utmaningar eller fel. Det förekommer även att ytterligare försök med arbetssättet inte görs på 

grund av dåliga erfarenheter från det tidigare försöket. För att en individ skall börja nyttja en 

innovation krävs det fyra huvudområden av faktorer enligt UTAUT-modellen, se avsnitt 3.5.1.  

 

UTAUT-modellen är baserad på åtta modeller som är framtagna för tillverkningsindustrin, 

modellen fokuserar på individers motivation och individers förutsättningar för att börja använda 

nya verktyg eller system snarare än att fokusera på branschen, därför ansågs modellen vara 

relevant. Ålder, kön, frivillighet till användning och erfarenhet är ytterligare faktorer som 

påverkar huruvida individer börjar använda innovationen enligt modellen. En bedömning av 

faktorerna utifrån studiens resultat presenteras i Tabell 3.  

 
Tabell 3 Bedömning av faktorer för individers förutsättningar att börja med innovationen VDC. 

Faktor Förklaring Bedömning 

Förväntad prestation Till vilken grad en 

individ kan se nyttan 

av att börja använda 

det nya verktyget eller 

börja jobba med det 

nya arbetssättet 

Majoriteten av respondenter, både internt 

och externt ser många nyttor och fördelar 

med VDC men de ser även många 

utmaningar. Att döma av intervjuer finns det 

dock en vilja för arbetssättet, en vilja att lösa 

utmaningarna vilket tyder på att nyttorna 

väger tyngre än utmaningarna.  
 

Förväntad ansträngning Hur individen 

uppskattar 

ansträngningen som 

krävs för det nya 

systemet. Huruvida 

arbetssättet är 

lättanvänt eller inte. 

För att arbetssättet skall vara lättanvänt 

krävs det att arbetssättet är tydligt. Det 

behöver vara tydligt vad VDC innebär, hur 

VDC skall användas och när VDC skall 

användas. Bedömningen är spridd av 

respondenter huruvida arbetssättet är tydligt 

eller inte. Bedömningen av författaren är att 

respondenternas uppfattning och tolkning av 

vad arbetssättet innebär inte är unison. 

 

Det är ansträngande för individer i ett 

projekt att driva utvecklingen av ett 

arbetssätt. Det är viktigt att stöd finns i form 

av resurser och nätverk.   
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Social påverkan Till vilken grad en 

individ uppfattar att 

viktiga personer (för 

individen) förväntar 

sig att hon eller han 

skall använda sig av 

arbetssättet. 

Företagets ledning satsar på arbetssättet och 

vill att arbetssättet skall implementeras i 

företaget. Det är viktigt att ledare förmedlar 

detta.  

 

Denna förväntning bör finnas i enskilda 

projekt också, för att arbetssättet skall 

användas i projekten. 

Stödjande förutsättningar Till vilken grad en 

individ uppfattar att 

det finns 

organisatoriska och 

tekniska 

förutsättningar för att 

kunna stödja 

användandet av 

arbetssättet. 

Det är i denna kategori många utmaningar 

med VDC ligger. Att fullt ut arbeta med 

VDC, med ICE och BIM i projekteringen 

ställer många krav på externa aktörer och 

processer. Förutsättningar beror på 

arbetssätt och process före och efter 

entreprenörens projektering sker. 

Förutsättningar beror även på 

upphandlingsformer, interna och externa 

organisationer i entreprenörens projektering. 

Det finns många andra förutsättningar, vissa 

går att påverka och andra inte. Det gäller att 

se till projektets förutsättningar och planera 

hur arbetet utefter resurser som finns och för 

att kunna se vilka resurser som krävs.  

 

BIM ställer krav på kompetens både i 

företaget, att kunna bygga modeller för vissa 

personer och att kunna använda dem för 

andra. Men BIM ställer även krav på externa 

parter för att processen skall vara så effektiv 

som möjligt och så att så få riskabla moment 

skall utföras som möjligt. Byggprocessens 

uppbyggnad innebär svårigheter för BIM-

modeller och för samarbete mellan olika 

parter. 

 

Arbetssätt i projekt utformas till största del i 

projektets början, det är viktigt med 

planering och att förutsättningar för 

arbetssätt blir rätt från början. Vilket kan 

tyda på att det är just i början av projekt som 

mer stöd skulle behövas i projektet för att få 

rätt förutsättningar.  
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Enligt Kotter och Schlesinger (2008) bör risken att förändringar i organisationer möts av ett 

visst motstånd beaktas, det är då viktigt att identifiera anledningen till motståndet för att kunna 

förändra inställningen. Fyra vanliga orsaker till motståndet presenterades i avsnitt 3.5.2, vilka 

kan vara relevanta att beakta. Orsakerna och en bedömning huruvida de är aktuella att beakta 

eller inte gjord av författaren baserat på intervjuer och observationer presenteras i Tabell 4. 

 
Tabell 4 Vanliga orsaker till individers motstånd för förändringar och en bedömning huruvida de är aktuella eller 

inte. 

Orsak Beskrivning Bedömning 

Egennytta Individer tror att förändringen kommer 

att resultera i att de kommer att förlora 

något av värde. 
 

Anses inte vara ett problem. 

Missförstånd och 

brist på förtroende 

En vanlig orsak till motstånd är att 

individer inte förstår förändringen, 

orsaken till förändring eller målet med 

förändringen. Det är också vanligt att 

förändringen möter motstånd om den 

tros kosta mer än den gynnar. 
 

Majoriteten av respondenterna är 

positiva till förändringen, tror på 

målet med förändringen. Det som 

några av respondenterna inte förstår 

är vägen till målet, hur det skall 

uppnås.  

Olika bedömningar Att individer bedömer situationer olika 

är också en orsak till motstånd. Håller 

man inte med om problemet kommer 

man inte att hålla med om lösningen. 
 

Anses inte vara något problem 

utifrån intervjuerna. Dock bör 

hänsyn tas för denna faktor med 

hänsyn till branschens inställning 

till teknik och innovationer.  
 

Rädsla för brist av 

kompetens 

Förändringar kan möta motstånd på 

grund av att individer inte har 

kompetensen som de upplever krävs. 

Ytterligare problem kan vara att 

personerna inte tror att de kan, eller är 

inte intresserade av att utveckla denna 

kompetens. 
 

Det är främst användningen av 

BIM som respondenter anser att ny 

kompetens krävs för. Denna orsak 

skulle kunna vara aktuell för just 

BIM och tekniska verktyg.  

 

För att förebygga och motverka motstånd till förändringen handlar det mycket om 

kommunikation om utbildning men det är även viktigt med involvering enligt Kotter och 

Schlesinger (2008). Det är också bra att lyfta goda exempel för att visa möjligheter och 

vinningar med arbetssättet. Företaget jobbar även mycket med att utbilda anställda som är 

intresserade och med involvering.  
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Kapitlet diskuterar slutsatsen av analysen. Svar på forskningsfrågorna presenteras, studiens 

förutsättningar samt författarens generella rekommendationer och förslag för fortsatt forskning 

och utvecklingsområden.  

 

6.1 Forskningsfrågor besvaras 
 

Forskningsfråga I 

Hur har arbetssättet VDC implementerats för projektet Sörredsmotet? 

En slutsats är att arbetssättet inte är implementerat för projektet Sörredsmotet, men projektet 

har kommit en bit på vägen med VDC. Arbetetsättet för projekteringen är inspirerat av VDC 

och arbetar med delar av VDC men på grund av vissa omständigheter är det inte möjligt att 

arbeta med VDC på det sätt som ambitionen var i projektets start.  

 

Projektet hade som ambition att driva projekteringen med ICE-sessions. Det största problemet 

med ICE-sessions på Sörredsmotet var att samla de personer som krävs för att komma framåt i 

tekniska frågor och fatta beslut. En anledning till detta var att beställarens organisation inte är 

utformad för att kunna svara med de resurser som krävs på ICE-sessions. Experter inom 

teknikområden som ibland krävs för beslut är inblandade i många andra projekt och kan sällan 

närvara på möten vilket innebar att beställaren inte kunde svara med de resurser som ICE-

sessions behöver. Byggplatsuppföljningen var redan upphandlad då beställaren fick 

information om arbetssättet, vilken då inte kunde anpassas för att uppfylla den krävda 

bemanningen.  

 

Istället för ICE-session drivs nu projekteringen med arbetsmöten som är inspirerade av ICE-

sessions. Man strävar efter att rätt personer närvarar, att undvika långa svarstider och att 

undvika långa mailtrådar och istället lösa frågor och fatta beslut på plats. Respondenter upplever 

projekteringsmöten på Sörredsmotet som lösningsorienterade och att entreprenörer, konsulter 

och beställare arbetar närmre än vanligt. Samtal om tekniska lösningar mellan alla aktörer på 

möten för att ta fram en lösning eller ett lösningsförslag förekommer ofta. Det är främst en 

person från Veidekke som drivit arbetet med ICE. Sessions och arbetsmöten kräver mycket 

förberedelse och planering. 

 

Arbetssättet bestämdes i ett relativt sent skede av projektet. Konsulter och beställare blev 

informerade om att projekteringen önskades drivas med VDC på ett projekteringsstartmöte, 

mötet ansågs vara lyckat. Det finns en vilja hos majoriteten av respondenter att arbeta mer med 

samarbete och teknik.    

 

Projektet använder tekniska hjälpmedel, till exempel används drönare för att skapa 

markmodeller och för inmätning av området. Metrics används till viss del i projektet.  

 

Projekteringen för mark, VA och väg sker i en 3D-modell som är molnbaserad och därmed 

alltid uppdaterad. I denna modell läggs befintlig mark och andra befintligheter som till exempel 

ledningar in. Mycket dialog sker mellan företagen för att modellen skall vara uppbyggd på 

enhetligt sätt och över dess innehåll. Projekteringen för övriga teknikområden som 

byggnadsverk och signal sker med traditionell 2D-projektering. Konsulten för byggnadsverk 
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ser ingen nytta med 3D-projektering av byggnadsverk i detta projekt då det krävs relativt lite 

samordning mellan detta område och andra teknikområden. Veidekke tar själva fram en modell 

med byggnadsverken vars syfte huvudsakligen är visualisering. Modellerna är till hjälp vid 

planering och som diskussionsunderlag.  

 

Forskningsfråga II 

Vilka förutsättningar krävs för implementering av VDC? 

För att helt kunna arbeta helt enligt VDC i projekteringen är det mycket som krävs. Både 

organisatoriska förutsättningar och förutsättningar för individer som skall börja med 

arbetssättet. Byggbranschens karakteristik ställer ytterligare krav. Förutsättningar, både 

konkreta och övergripande, som är identifierade av respondenter presenteras mer detaljerat i 

kapitel 4, främst avsnitt 4.4. Där presenteras även förutsättningar mer specifikt för att arbeta 

med BIM och ICE.  

 

På grund av den projektbaserade branschen krävs det enligt beslutsprocessen kunskap, 

övertygelse och beslut i alla projekt för att alla projekt skall arbeta med VDC. Det krävs därför 

personer som börjar arbeta med arbetssättet och driva det, i alla projekt. För att implementera 

VDC krävs det alltså många innovatörer och tidiga tillämpare.  

 

Organisatoriskt för Veidekke anläggning region Sydväst krävs det att motiv till förändringen är 

förankrat i organisationen. Även att organisationen tydligt vet målen med arbetssättet, hur de 

skall uppnås, varför förändringen skall ske och vad arbetssättet innebär. Att mål och 

handlingsplaner är viktiga framgår av analysen, dels i organisationen men även i enskilda 

projekt.  

 

Förutsättningar i projekt beror på dels på underlag från tidigare skeden men även vad som 

efterfrågas i senare skeden, därför skiljer sig även förutsättningar för arbetssätt i projekt. Den 

fragmenterade branschen påverkar genom att det är många aktörer inblandade i ett projekt som 

har olika avtal, upphandlingar och därmed incitament. Arbetssättet beror av andra aktörer 

genom att arbetssättet kan kräva samarbete och ställa krav på andra aktörer. 

 

Det är viktigt att se till projektets förutsättningar och att utefter dem skapa en planering för 

arbetet. Vilka mål som finns för projektet, hur de skall nås och vad som krävs för att nå målen 

är viktigt att tydliggöra. Att arbeta med till exempel BIM och ICE kan kräva samarbete och 

samordning med andra aktörer, om detta är möjligt är viktigt att undersöka tidigt i projekten. 

Utformningen av arbetssätt bestäms till stor del i början av projektet, därför krävs det även att 

kompetens och resurser finns för detta tidigt i projektet. Att arbetssättet bestäms och planeras 

tidigt i projektet innebär större chans att både entreprenör och beställare kan kostnadssätta, 

tidsätta och resurssätta projektet rätt och med hänsyn till arbetssättet. För att kunna få rätt 

resurser krävs det även att rätt resurser efterfrågas. 

 

För att arbetet skall bli enhetligt krävs det även att konsulterna arbetar enhetligt. För att 

säkerställa detta är det viktigt med en dialog med konsulterna i tidigt skede så att alla aktörer är 

medvetna om förväntningar och vad som krävs att nå förväntningarna. Att ha med arbetssättet 

redan i upphandling av konsulterna skulle kunna vara en god idé för att säkerställa 

förutsättningar för att kunna arbeta med VDC.  
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För att kunna förklara för projektets organisation, både intern och extern, vad VDC är, vilka 

förutsättningar som krävs och vilka förväntningar som finns gäller det att ha en tydlig bild och 

en enhetlig bild av vad VDC är. Annars finns risken att arbetssättet möts av skepsis eller att 

missförstånd sker och målen därför inte uppnås. Något som påtalats av respondenter och 

observerats under studien är att definitionen av VDC och vad arbetssättet innebär skiljer mycket 

mellan individer. Det uppstår då lätt förvirring. Det kan även vara så att individer har samma 

definition på arbetssättet men på olika nivåer, till exempel att BIM för en person är en 3D-

modell med knuten information medan BIM för en annan person är en 3D-modell utan 

ytterligare funktioner. I ett samtal, en diskussion eller en överenskommelse mellan dessa 

personer är det lätt för missuppfattning och förvirring. För tydlig kommunikation och tydlighet 

i arbetet krävs ett gemensamt och enhetligt språk. 

 

Det är viktigt att tid för arbetssättet beaktas i projektet. Arbetssättet ställer krav på planering 

vilket innebär att det måste finnas utrymme i tidplanen för planering. Att arbeta med nya 

metoder kan dessutom kräva tid med tanke på inlärningsprocesser. 

 

Ny kompetens som krävs identifierad av respondenter har huvudsakligen att göra med modeller 

och BIM. Kompetensen kan krävas av både interna och externa parter. För att kunna arbeta med 

BIM krävs dels personer som kan skapa och samordna modeller, men det behövs även 

grundläggande kunskap från största delen av organisationen för att kunna röra sig i modellen 

och använda den. Det behövs också en förståelse för arbetsprocessen som BIM medför. Det är 

mycket administration som inte är anpassat för att arbeta med modeller till exempel hur 

granskning sker, regelverk och avtal. Att arbeta med modeller innebär dock många fördelar och 

majoriteten av respondenter ser positivt på framtiden med BIM. En av utmaningarna med BIM 

är att det finns ett kompetensgap, att det finns personer som har kompetens i modellering men 

inte i det tekniska området och vice versa.  

 

Även modeller bör planeras i tidigt skede av projektet, vad som skall vara med i modellen och 

vilka funktioner modellen skall ha. För att det skall vara så lite handpåläggning som möjligt 

med en modell krävs det att all data som levereras skall vara kompatibelt och ha rätt 

koordinatsättning. Modellens omfattning och detaljgrad bör också planeras. En 

framgångsfaktor i projektet Slussen som endast arbetar med modeller var att beställaren 

kravsatte funktioner med modellen, men inte hur funktionerna skulle uppnås. Att arbeta med 

BIM istället för traditionella ritningar är något som påverkar hela arbetsprocessen, vilket också 

är en anledning att bestämma tidigt i projektet huruvida projektet skall ha en BIM-modell eller 

inte.  

  

Utvecklingen i projekt skall ske genom att anställda i företaget utbildas i arbetssättet och driver 

arbetssättet i organisationen. För att utveckling i enskilda projekt skall spridas till andra projekt 

krävs det system för denna spridning. Ett sätt för detta är VDC-nätverket, vilket innebär att det 

är viktigt att nätverket fungerar.  

 

För att individer skall börja använda arbetssättet krävs det motivation och vilja. Motivation kan 

skapas genom utbildning och att visa nyttor med arbetssättet, vilka fördelar arbetssättet medför 

och hur vardagen kan förenklas genom arbetssättet. Det är viktigt att individen tror på 

förändringen och förstår orsaken och målet. Det är även viktigt att personer i ledande positioner 
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som är viktiga för individen (förslagsvis ledare i organisation och/eller projekt) förmedlar att 

det finns en förväntan att individen skall arbeta med det nya arbetssättet.  

 

Forskningsfråga III 

Hur påverkar arbetssättet VDC konstruktörer? 

Underlaget i detta arbete är för tunt för att kunna dra egentliga slutsatser i denna fråga. Att hitta 

konstruktörer som arbetat med VDC till den grad att skillnader kan definieras och härledas till 

VDC har varit svårt. Mer ingående forskning behöver göras för att undersöka och identifiera 

dessa skillnader. Den fem respondenter som intervjuats har dock erfarenheter och kunskap från 

projekt som arbetar med VDC och/eller BIM, de har identifierat vissa skillnader mellan 

projekten i jämförelse mot projekt som arbetar med traditionellt arbetssätt. Huruvida 

skillnaderna beror på arbetssättet eller andra faktorer kan inte säkerställas. Många respondenter 

tog dock upp liknande skillnader vilket kan indikera att arbetssättet påverkar konstruktörerna.  

 

Den främsta skillnaden för respondenterna är att mer planering av arbetet krävs, speciellt i 

början av projektet där arbetssättet behöver planeras och struktureras. Det nya arbetssättet 

kräver planering av dels hur kommunikationen i projektet skall ske men även mycket planering 

om hur arbete i modellen praktiskt skall utföras.  

 

Något som också framgår av respondenterna är att det är i större, komplexa projekt som nyttan 

för arbetssättet finns, projekt där det finns behov av samordning. I mindre projekt finns sällan 

tid eller budget för att jobba med nya arbetssätt. Det är även i stora projekt som nyttan av smarta 

arbetssätt ger större påverkan och därmed större motivation att arbeta på nya sätt.  

 

Samordningen mellan parterna kräver kommunikation vilket gör att kommunikation blir en 

större del av respondenternas vardag. Hur kommunikationen sker är inte så stor skillnad jämfört 

med tidigare, möjligtvis nyttjande av något tekniskt hjälpmedel, men att kommunikationen sker 

är en skillnad. Arbetssättet gör att respondenterna jobbar närmre övriga konsulter, entreprenörer 

och beställare samt ger en större inblick och förståelse för andra aktörers arbete men även en 

tydligare uppfattning för följder av eget arbete. 

 

Mer planering krävs även i arbetsmomenten, det är viktigt att fundera igenom processen innan 

arbete påbörjas för att minimera risken för att behöva göra om i senare skede. Att jobba med 

modeller istället för ritningar kräver ett annat tänk. Modellorienterat arbete kräver kompetens 

dels i att skapa och jobba i modeller, men även att kunna granska och använda modellerna.  

 

Något annat som framgår av respondenterna är att många delar av byggprocessen, 

upphandlingar och upplägg i projekten inte är anpassade att arbeta med detta arbetssätt. Det 

dyker upp många frågor under projektens gång som får lösas under tiden.  

 

Det är alltså mycket som krävs och respondenterna lägger ner mycket tid på planering, 

kommunikation och problemlösning. Respondenterna är ändå positiva till arbetssättet för 

projekt som kräver mycket samordning, i andra projekt finns inte lika starka motiv för 

arbetssättet ännu. De ser många fördelar och möjligheter med arbetssättet, Förhoppningsvis 

skapar arbetssättet en mer kvalitetssäkrad produkt.  
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6.2 Generella rekommendationer 
Nedan presenteras författarens rekommendationer inför framtida arbete med VDC. 

 

Satsa på tekniken. Genom att få till en gemensam modell med alla eller majoriteten av aktörer 

och få till arbetssättet modellen kräver kommer samarbetet mellan aktörerna bli än mer 

naturligt.  

 

Börja lätt VS stor förändring. Något som är värt att diskutera är huruvida tillvägagångssättet 

bör vara att börja i mindre utsträckning med förändringen eller om en stor förändring skall göras 

med en gång. På projektet Slussen gjordes en stor förändring, de valde att arbeta ritningsfritt 

för att de involverade skulle tänka i nya banor.  

 

Tydlighet. Återkommande i intervjuer och i teoretiska modeller dyker vikten av tydlighet upp. 

Arbetssättet måste vara tydligt, begreppen måste vara tydliga och målen måste vara tydliga. Det 

vara en klok idé att fokusera på arbetssättet istället för begreppen, men ett gemensamt språk 

krävs för att kommunikationen skall vara tydlig.  

 

VDC-resurs. För att få ett så bra VDC arbete som möjligt är det många förutsättningar som 

behöver bli rätt från början. Vid uppstart av projekt skulle det kanske vara en god idé att en 

VDC-kunnig person stödjer projektet för att kunna säkerställa dessa förutsättningar. Det kan 

även vara en bra idé att vara minst två personer på ett projekt som arbetar med VDC, för att inte 

vara ensam med att driva arbetssättet på projekt. Mycket av VDC handlar om involvering som 

är ett mer etablerat arbetssätt för företaget. Det finns många som arbetar med delar av VDC 

utan att veta om det eller uppmärksamma det. 

 

Nätverk. Nätverken är otroligt viktiga för att utveckling skall spridas men även för att ha 

någonstans att vända sig vid frågor och problem. Det kan vara tungt att driva implementeringen 

av ett arbetssätt, det är viktigt att det finns resurser och forum som stödjer arbetet. Det är även 

viktigt att utveckling sprids mellan regioner och affärsområden för att lära av varandra.  

 

Motivation. Att personer som skall arbeta med VDC är motiverade och ser nyttan med 

arbetssättet är otroligt viktigt. Det är viktigt att visa hur vardagen kommer att underlättas och 

vad VDC leder till. Detta gäller både för personer i den interna organisationen men även externa 

parter som berörs.  

 

Handlingsplan och mål. Det är viktigt att strategier, mål och handlingsplaner finns, förmedlas 

och stöttas i organisationen. Även syftet och bakgrunden till dem behöver förmedlas. Det är 

även viktigt att mål och handlingsplaner skapas och följs upp i enskilda projekt.  

 

Teknisk kompetens. För att kunna satsa på teknik och modeller krävs det kompetens om 

modeller. Dels några personer som kan skapa modeller och har kunskap om filformat, olika 

programvaror och så vidare. Men det krävs även en grundläggande kunskap hos de flesta i 

organisationen att kunna öppna modellen och använda den. 

 

Kultur. Visa att byggbranschen kan vara innovativ och att det nästan vedertagna fördomarna 

om att byggbranschen är konservativ och ovillig att ändras inte stämmer. 
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Projektets förutsättningar. Det är otroligt viktigt att se till projektets förutsättningar, se till 

möjliga vinningar i projektet och planera hur de skall nås. I större projekt finns det generellt 

mer utrymme i tidplan och ekonomi för planering av projektet, det finns även mer att vinna i 

stora projekt genom att arbeta på ett effektivt sätt. Det är viktigt att göra en planering utifrån de 

förutsättningar som finns.  

 

6.3 Vidare forskning 
För att kunna studera utvecklingen och fatta mer generella slutsatser krävs det att fler VDC-

projekt studeras. Att studera andra regioner och affärsområden och en jämförelse mellan dessa 

är också något som vore intressant, även att studera VDC i produktionsfasen istället för 

projekteringsfasen. Ett framtida forskningsområde skulle även kunna vara att ytterligare 

avgränsning av området, att till exempel att endast fokusera på involvering av interna och/eller 

externa parter. 

 

Det skulle vara intressant att se hur olika företag arbetar med arbetssättet genom att göra en 

jämförelse mellan olika företag som arbetar med VDC. 

 

6.4 Vad hade kunnat göras annorlunda  
Före intervjuerna lades mycket tid på att studera intervjuteknik och förbereda frågor. Det skulle 

däremot varit en god idé att ha en övningsintervju för att praktiskt öva på intervjuteknik.  

 

En felkälla, men även ett resultat, är att många respondenter blandar ihop begreppen VDC, ICE 

och BIM. Framför allt finns en förvirring med VDC och BIM. Begreppen har tydliggjorts i viss 

mån genom förklaring eller följdfrågor, men att tydliggöra begreppen ytterligare hade varit en 

god idé. Respondenterna har även lite olika syn och uppfattningar om begreppen, vilket också 

kan vara en felkälla, men det har lagts fokus på att identifiera vad begreppen innebär för 

respondenterna, så felkällan har försökts att beaktas. 
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Namn:  
Titel:  
 
Vad har du för bakgrund? (år i branschen, yrken, utbildning osv)  
 
Har du någon utbildning i VDC och/eller några tidigare erfarenheter av att arbeta med VDC? (i 
projekteringen) 
  
Har du en tydlig bild av vad VDC är?  
 
Hur har du fått information om VDC? Har den varit till hjälp?  
 
Jag tänkte dela upp VDC-begreppet i BIM, ICE och metrics. Har ni någon tydlig målsättning för dessa 
delar i projektet?  

Om ja: Har ni en plan eller tanke om hur målet skall nås? Hur togs beslutet?  
 
Hur arbetar ni med BIM i projekteringen för Sörredsmotet?  
 
Hur arbetar ni med ICE i projekteringen för Sörredsmotet?  
 
Arbetar du med metrics?  

Om ja: Hur?  
 

Har din roll förändrats på något sätt på grund av VDC arbetet?  
 
Vilka resurser fanns för projektet ämnade för att komma igång med arbetssättet VDC? (t.ex. 
personal, kompetens, stöddokument, kalkyl, bestämmelser i upphandling med beställare och 
konsulter, osv.)  
 
Var dessa resurser tillräckliga?  
 
Vilka förutsättningar krävs för att kunna jobba med BIM?  
(följdfråga, hur skall man säkra dem?)  
 
Vilka förutsättningar krävs för att kunna jobba med ICE?  
(följdfråga, hur skall man säkra dem?)  
 
Är du med i VDC-nätverket? Vad är syftet med nätverket?  
 
Vad tycker du om VDC-nätverket? Är det ett hjälpmedel?  
 
Vart vänder du dig om du har frågor angående arbetssättet?  
 
Om ni skulle få ett liknande projekt, vad skulle vara målet med det projektet? Vad tycker du att man 
skall lägga vikt vid?  
 
Är VDC framtidens arbetssätt? Är det något du vill jobba med?  
Hur tror du att man kan motivera andra (medarbetare, beställare och konsulter)/dig till att jobba 
med VDC (BIM, ICE, metrics)?  
 
Vad tror du är vanligaste motivet för personer som inte är motiverade till att arbeta med VDC?  

Bilaga A - Intervjufrågor Entreprenörer Sörredsmotet



 

 

 

Namn: 
Titel: 
Vad har du för bakgrund? (år i branschen, yrken, utbildning osv) 
  
Har du någon utbildning i VDC? 
  
  
Hur jobbar ni för att begreppet VDC skall vara tydligt och tolkas på samma sätt av medarbetare (och 
andra aktörer)? 
  
Hur jobbar ni för att arbetssättet skall utvecklas enhetligt? 
  
Hur jobbar ni för att implementera arbetssättet? 
  
Finns det en implementeringsstrategi/handlingsplan? 

Om ja: Sker uppföljning? 
  
Vad ser du för utmaningar med implementering av arbetssättet? 
  
Finns det tydliga mål med VDC-arbetet? 
  
Vad finns det för utbildningar i VDC? Syfte och plan med utbildningarna? 
  
Kräver VDC någon ny kompetens?  
  
  
Hur sker uppstarten av VDC-projekt? Finns det en bestämd struktur?  
  
Får projekt några extra resurser för att komma igång med VDC-arbetet? 
  
  
Vilka förutsättningar krävs för att arbeta med ICE? 

Hur säkerställer man dessa? 
Finns det planer på ICE-rum? 

  
Vilka förutsättningar krävs för att arbeta med BIM? 

Hur säkerställer man dessa? 
  
Krävs det någon förändring i upphandlingar för att få bra förutsättningar för VDC? 
  
Hur arbetar ni med metrics? Hur är tanken att arbeta med metrics i framtiden? 
  
  
Det har pratats om VDC, BIM och andra innovationer inom branschen länge, varför tror du att det tar 
sådan tid innan förändring sker? 
  
Hur motiverar man medarbetare, konsulter och beställare till att börja jobba enligt VDC? 
  
Vad tror du är vanligaste motivet för personer som inte är motiverade till att arbeta med VDC? 
  
Vad är motiverar dig att jobba med VDC? 

Bilaga B - Intervjufrågor Entreprenörer 



 

 

 

Intervjufrågor, konsulter 
Mål: Att identifiera hur man gjort för att implementera VDC på Sörredsmotet (i projekteringen), vad 

som fungerat bra med implementeringen och vad har varit svårt. (För att kunna använda 

informationen i mitt ex-jobb). 

 
Namn:  

Mail:  

Företag:  

Titel: 

  

Vad har du för bakgrund? (år i branschen, yrken, utbildning) 

  

Har du en tydlig bild av vad arbetssättet VDC är? 

  

Hur har du fått information om VDC? (utbildning?) 

  

Hur upplevde du informationen? 

  

När fick ni reda på att projekteringen för Sörredsmotet skulle ske enligt VDC?  

  

Förmedlades ambitionen av VDC-arbetet för projektet tydligt? 

  

Hur gjorde ni för att vara med och nå denna ambitionsnivå? 

  

Vad hade du för förväntningar på arbetssättet? 

  

VDC består i princip av fyra olika områden, som konsult är det främst att man skall arbeta i en 

samordnad modell (BIM) och att man skall ha projekteringsmöten i form av ICE-möten vilket innebär 

möten där personer med kunskap och mandat att ta beslut skall vara samlade och arbeta tillsammans. 

  

Har du jobbat med ICE-möten någon gång? 

  

Tycker du att arbetsmöten på Sörredsmotet skiljer sig från ”i vanliga fall”? Hur i så fall? 

  

Vilka förutsättningar krävs för att kunna arbeta med ICE tror du? 

  

Vad ser du för fördelar med att jobba med arbetsmöten enligt ICE? 

  

Vad ser du för nackdelar med att jobba med arbetsmöten enligt ICE? 

  

Har du arbetat med BIM någon gång? 

  

Vad tror du är viktiga förutsättningar för att kunna arbeta med BIM? 

  

Vad ser du för fördelar med att jobba med en samordnad modell (BIM)? 

  

Vad ser du för nackdelar med att jobba med en samordnad modell (BIM)? 

  

Har Veidekkes ambition med VDC-arbetet förmedlats? 

  

VDC är ju framtidens arbetssätt, hur gör ni som företag för att kunna jobba med VDC? 

 

Vad motiverar dig/skulle motivera dig att arbeta enligt VDC? (utbildning? Bestämmelser i 

upphandling? Tydliga nyttor?) 

Bilaga C - Intervjufrågor Konsulter



 

 

 

Intervjufrågor 
Mål: Att identifiera hur man gjort för att implementera VDC på Sörredsmotet (i projekteringen), vad 

som fungerat bra med implementeringen och vad har varit svårt. (För att kunna använda 

informationen i mitt ex-jobb). 

 

Namn:  

Mail:  

Företag:  

Titel: 

  

Vad har du för bakgrund? (år i branschen, yrken, utbildning) 

  

Har du en tydlig bild av vad arbetssättet VDC är? 

  

Hur har du fått information om VDC? (utbildning?) Hur upplevde du informationen? 

  

När fick ni reda på att projekteringen för Sörredsmotet skulle ske enligt VDC?  

  

Förmedlades ambitionen av VDC-arbetet för projektet tydligt? 

  

Hur gjorde ni för att vara med och nå denna ambitionsnivå? Vilka krav tänkte ni att det skulle ställas 

på er? 

  

Vad hade du för förväntningar på arbetssättet? 

  

VDC består i princip av fyra olika områden, bland annat att man skall arbeta i en samordnad modell 

(BIM) och att man skall ha projekteringsmöten i form av ICE-möten vilket innebär möten där personer 

med kunskap och mandat att ta beslut skall vara samlade och arbeta tillsammans. 

  

Har du jobbat med ICE-möten tidigare? 

  

Tycker du att arbetsmöten på Sörredsmotet skiljer sig från ”i vanliga fall”? Hur i så fall? 

  

Vilka förutsättningar krävs för att kunna arbeta med ICE tror du? 

  

Vad ser du för fördelar med att jobba med arbetsmöten enligt ICE? 

  

Vad ser du för nackdelar med att jobba med arbetsmöten enligt ICE? 

  

Har du arbetat med BIM någon gång? 

  

Vad tror du är viktiga förutsättningar för att kunna arbeta med BIM? 

  

Vad ser du för fördelar med att jobba med en samordnad modell (BIM)? 

  

Vad ser du för nackdelar med att jobba med en samordnad modell (BIM)? 

  

Har Veidekkes ambition med VDC-arbetet förmedlats? 

  

VDC är ju framtidens arbetssätt, hur gör ni som företag eller organisation för att kunna jobba med 

VDC i framtiden? 

  

Vad motiverar dig/skulle motivera dig att arbeta enligt VDC? (utbildning? Bestämmelser i 

upphandling? Tydliga nyttor?) 

Bilaga D - Intervjufrågor Beställare
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 Målet med intervjun är att besvara min forskningsfråga angående konstruktörer och VDC. Att 

identifiera skillnaden mellan arbetsgången för ett traditionellt projekt jämfört med ett VDC 

projekt ur konstruktörens perspektiv.  

 

Namn:  

Företag:  

Yrke/roll:  

 

Vad har du för bakgrund? (år i branschen, yrken, utbildning)  

 

Har du jobbat med VDC i något projekt?  

 

Hur jobbade ni då? (BIM?, ICE?)  

 

Har du någon utbildning i VDC? Hur har du fått information och kunskap? 

  

 

Vilka sysslor består din vardag av?  

(möten, kommunikation med andra projektörer, dimensionering och utformning, svarstid, 

dubbelarbete, ändrade förutsättningar osv.)  

 

Vad innebär VDC för din vardag?  

 

 

Vad brukar vara vanliga "flaskhalsar" i projekt där man inte arbetar med VDC?  

 

Vad brukar vara vanliga "flaskhalsar" i projekt där man arbetar med VDC?  

 

 

Hur skiljer sig kommunikationen i "vanliga projekt" jämfört med VDC-projekt?  

(mail, telefon, osv)  

 

(Hur skiljer sig kontakten med övriga projektörer i "vanliga projekt" jämfört med VDC-projekt?)  

 

Hur skiljer sig möten i "vanliga projekt" jämfört med VDC-projekt?  

 

 

Hur skiljer sig konstruktionsprocessen i "vanliga projekt" jämfört med VDC-projekt?  

(lägger du ner mer eller mindre tid på att dimensionera och ta fram handlingar?  

Är det mer eller mindre vanligt med ändrade förutsättningar som gör att man får räkna om?)  

 

I vanliga projekt är det vanligt med att handlingar får revideras X antal gånger, upplever du att 

VDC förändrar det på något sätt?  

 

 

Vad ser du för fördelar med BIM?  

 

Vad ser du för nackdelar med BIM?  

 

Hur påverkar en BIM-modell vardagen för en konstruktör? 

 

Bilaga E - Intervjufrågor Konstruktörer
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Vad ser du för fördelar med ICE?  

 

Vad ser du för nackdelar med ICE?  

 

Hur påverkar ICE vardagen för en konstruktör? 

 

 

Ställer VDC krav på ny kompetens?  

 

Vad tror du om framtiden för VDC? Är det ett arbetssätt du vill jobba med? Varför/varför inte? 
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