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SAMMANFATTNING 
Den svenska byggbranschen står i nuläget inför en stor teknisk förändring, införandet av Bygg-

informationsmodeller(BIM)/Virtual Design and Construction (VDC) i stor skala. Branschens olika 

aktörer ser olika vinster med implementeringen som kommer påverka hela byggprocessen, från 

projektering till förvaltning. Denna studie fokuserar på organisation och process i projekteringsskedet 

och grundar sig på en fallstudie av Veidekke Entreprenad AB. Företaget har implementerat VDC i 

delar av organisationen och i nuläget, efter lyckade pilotprojekt, utvidgas satsningen och imple-

mentering görs i större skala.  

Studiens syfte är att kartlägga Veidekkes VDC-mål och strategier, för att därefter studera process och 

organisation i projekteringsfasen och hur de bör utvecklas för att skapa goda förutsättningar för att 

VDC-målen ska kunna uppfyllas. Även den del av organisationen som idag inte arbetar med VDC ska 

kartläggas för att utvärdera förutsättningarna i process och organisation för en kommande imple-

mentering. 

Resultatet, som erhållits genom observationer och intervjuer, visar att företagets mål med 

implementeringen av VDC är att det ska stödja arbetssättet, medarbetarinvolvering (MI), som 

företaget idag använder sig av i både projekterings- och produktionsskedet. Grundtanken med 

arbetssättet är att öka involveringen och därigenom åstadkomma ett ökat engagemang i arbets-

gruppen. I nuläget används vad företaget kallar för MI-projektering enbart vid 2D-projektering. Där 

fungerar arbetssättet bra och är väl inarbetat i organisationen. Vid projektering där VDC är integrerat 

använder man i nuläget inte metoder från MI, utan till stor del teorier från arbetssättet Integrated 

Concurrent Engineering (ICE). 

Slutsatsen av studien är att det vore gynnsamt för VDC-implementeringen i Veidekke om projektering 

med VDC hade integrerats i arbetssättet MI-projektering. En sådan integrering skulle skapa ett 

gemensamt arbetsätt för VDC och MI i projekteringsskedet. Det vore även välgörande för imple-

menteringen, fortsatta utvecklingen och erfarenhetsåterföring kring VDC om arbetssättet var 

vedertaget i företaget och används i alla av företagets regioner. 

Nyckelord: Byggbranschen, Byggprojektering, Virtuellt Byggande, Building Information Modeling, 

Virtual Design and Construction, Integrated Concurrent Engineering. 
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ABSTRACT 
The Swedish Architecture Engineering and Construction (AEC) industry is currently facing a major 

technological change due to the broader introduction of Building Information Modeling (BIM)/Virtual 

Design and Construction (VDC). Through this implementation, industry stakeholders have identified 

various benefits affecting the entire process, from design to operations. This study focuses on the 

organization and process during the design phase and is based on a case study of Veidekke Entre-

prenad AB. The company has established VDC in areas of their organization and is currently, after 

successful pilot projects, extending the procedure throughout their organization.  

The purpose of this study is to identify Veidekke’s VDC objectives and strategies, as well as examine 

the process and organization. This procedure will occur during the design phase to assess how 

Veidekke can achieve their defined VDC-objectives. Evaluation will also be carried out to assess the 

effectiveness in the upcoming deployment of VDC in areas formerly absent of this procedure. 

Through observation and interviews the results revealed that the Veidekke’s objectives in regard to 

the implementation of the VDC are to support the company´s current working method, medarbetar-

involvering (MI) (eng.  employee involvement). Veidekke currently facilitates the use of MI in both 

the design and production phase. The fore-thought of this approach is to increase the involvement 

and thereby achieve greater engagement in the group. Veidekke is currently only combining MI with 

2D-design, however the combination works well and is highly established in the organization. When 

Veidekke apply VDC during the design phase it is not integrated into the MI approach. Instead 

Veidekke implement the theories of Integrated Concurrent Engineering (ICE). 

The results of this study indicate that it would be beneficial during establishment of VDC if an 

integrated approach with MI was used during the design phase. Such integration would create a 

common working manner for VDC and MI during this phase. In addition, it would be valuable for the 

implementation, further development and experience feedback if such a common approach was 

recognized in the company and used in all of its regions. 

Keywords: AEC-industry, Design phase, Building Information Modeling, Virtual Design and 

Construction, Integrated Concurrent Engineering. 
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FÖRKORTNINGAR 
3D Tre dimensioner; x, y, z 

4D 3D plus dimensionen tid 

AEC Architecture, Engineering, Construction 

BIM Building Information Model/Modeling 

BRF Bostadsrättsförening 

CAD Computer Aided Design 

CIFE Center of Integrated Facility Engineering 

ICE Integrated Concurrent Engineering 

JPL Jet Propulsion Laboratory 

KV Kvarter 

LPS Last Planner System of Production Control 

MI Medarbetarinvolvering 

POP Product, Organization, Process 

ROK Rum Och Kök 

VDC Virtual Design and Construction 

VVS Värme, Ventilation, Sanitet 
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1 INLEDNING 
Kapitlet specificerar problemområdet genom en inledande bakgrundsbeskrivning och presentation av 

studiens forskningsfrågor. Därefter presenteras studiens syfte, mål och avgränsningar. Slutligen 

presenteras rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Byggindustrin är en informationsintensiv bransch där stora mängder dokument produceras genom 

hela byggprocessen från en mängd olika discipliner. En stor majoritet av dagens projekt använder sig 

av pappersdokument, vilka ger en bra beskrivning av projekten. För att generera dessa 

pappersdokument, såsom tidplaner och ritningar, används diverse datorprogram. Dock hämmar de 

relativt enkla pappersdokumenten en ökad integration mellan olika discipliner och även enkla 

ändringar blir mycket tidskrävande. Det kan ta timmar till dagar att genomföra ändringen, skriva ut 

dokumenten, granska dem och sedan göra uppdateringar i andra discipliners relaterade handlingar. 

Dagens pappersdokument är även ofta svåra att förstå och tolka för olika intressenter då de har 

varierande bakgrund.1 

Emellertid implementeras användandet av 3D-projektering idag i stor skala i den svenska bygg-

branschen. Ett resultat av det är minskat antal kollisioner som måste lösas på plats, då samordningen 

mellan olika discipliner blir bättre. Nästa steg i utvecklingen är användandet av bygginformations-

modeller (BIM).2 Jongeling definierar BIM som ”all information som genereras och förvaltas under en 

byggnads livscykel strukturerad och representerad med hjälp av (3D) objekt där objekt kan vara 

byggdelar, men även mer abstrakta objekt såsom utrymmen”. Processen att generera och förvalta 

denna information är det som kallas BIM-modellering.3 

Center of Integrated Facility Engineering (CIFE) vid Standford University i Kalifornien, USA har gjort 

Virtual Design and Construction (VDC) till ett av sina främsta forskningsområden. De definierar VDC 

som ”the use of integrated multi-disciplinary performance models of design-construction projects to 

support explicit and public business objectives”.4 BIM utgör en stor del av VDC men inte hela. VDC är 

en metodik som syftar till att med hjälp av teknologi integrera information och stödja en samverkan i 

projekterings- och produktionsprocessen. Vid VDC-arbete fungerar BIM som en databas för informa-

tionshantering mellan olika discipliner. VDC omfattar en mängd olika tekniker däribland kollisions-

kontroll. Då sammanfogas olika discipliners BIM för att virtuellt söka efter konflikter i olika aktörers 

projektering.5 Även 4D-simulering (produktionssimulering) är ett användbart verktyg för VDC, då 

länkas tidplanens aktiviteter till motsvarade byggdel i 3D-modellen. Därigenom visualiseras 

produktionsplanering mycket tydligt och olika ”What-If” scenarion kan utvärderas. Till 4D-

simuleringen kan även arbetsplatsdispositionsplaner kopplas, där tillfälliga upplag, tillfartsvägar, 

containrar, kranar med mera kan markeras.6 Studier av två projekt, Camino Medical Center i 

                                                           
1
 Kunz & Fischer (2009) 

2
 Norberg, Wallström, Olofsson m.fl. (2009) 

3
 Jongeling (2008) 

4
 Kunz & Fischer (2009) 

5
 Sabol (2007) 

6
 Norberg, Wallström, Olofsson m.fl. (2009) 
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Mountain View, Kalifornien och Sequus Pharmaceuticals Pilot Plant i Menlo Park, Kalifornien, som 

använt VDC-metodik visar på en rad fördelar, bland annat:7 

 Projekteringskonflikter upptäcks före produktionsstart. 

 Produktiviteten ökar avsevärt. 

 Mindre omarbete. 

 Ökade möjligheter till prefabricering. 

 Mindre ändringsarbeten. 

 Projekteringsfel upptäcks före produktionsstart. 

 Bättre kostnadskontroll. 
 
Vid VDC-arbete är många aktörer och intressenter involverade, dessa arbetar alla inom olika 

områden såsom arkitektur, konstruktion, VVS, el och så vidare. De involverade parterna har 

kompletterande kunskap och tillsammans är kunskapen mycket bred. De olika aktörernas perspektiv 

och varierande erfarenhet hindrar dock samarbetet dem emellan. Ofta har de även olika mål och ska 

uppfylla krav från den egna organisationen. Därför måste en stimulerande arbetsform för samtliga 

aktörer skapas. Forskare på Stanford University har vidareutvecklat en arbetsmetod som ursprung-

ligen kommer från Jet Propulsion Laboratory, kallad Integrated Concurrent Engineering (ICE), för att 

anpassa den till VDC. Forskarna fann att det krävs interaktiva miljöer med flera skärmar för att de 

olika aktörerna ska kunna projektera parallellt och presentera egna modeller och tolka andras. Den 

interaktiva miljön kallar Stanford University för Interactive Room (iRoom).8 

Veidekke arbetar i nuläget (våren 2010) med VDC-metodik i projekterings- och produktionsfasen i 

region Bygg Stockholm. Sedan tidigare har åtta personer genomgått CIFE´s VDC-kurs på Stanford 

University, USA, och i mars 2010 genomfördes ytterligare en kurs med 28 deltagare från Veidekke. 

Planerna för övriga regioner är att under senare delen av 2010 starta en pilotfas för VDC.9 När en 

implementering av VDC initieras måste företaget formulera en tydlig målbild för arbetssättet. 

Målbilden styr hur implementeringsarbetet utformas och vilka delar av VDC som är primära för 

företaget.10 Denna studie ska därför kartlägga företagets mål med implementeringen och därefter 

studera förutsättningarna, och påvisa eventuella förändringar som bör ske för att möjliggöra målens 

förverkligande. Vidare kommer studien undersöka om och i så fall hur Veidekke, region Skåne, som i 

nuläget står inför en implementering av VDC, ska utveckla eller förändra sitt arbetssätt för att 

möjliggöra för en implementering. Eventuella förändringar som föreslås, kommer utformas för att 

skapa goda förutsättningar för målens uppfyllelse. 

För att skapa förutsättningar för ett välfungerande BIM-arbete bör teknik, metodik, process och 

organisation vara väldefinierade. Av dem utpekas ofta teknik som hinder för införandet, dock är det 

brister i process och organisation som normalt utgör störst hinder.11 Martin Fischer menar också att 

VDC handlar lika mycket om utformning av process och organisation som att utveckla produkten.12 

Eftersom process och organisation är de viktigaste parametrarna kommer enbart de parametrarna 

att studeras i detta examensarbete. 

                                                           
7
 Staub‐French & Khanzode (2007) 

8
 Kunz & Fischer (2009) 

9
 Möller (2010) 

10
 Kunz & Fischer (2009) 

11
 Jongeling (2008) 

12
 Hindersson (2010-04-19) 
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1.2 Syfte och mål 
Studiens syfte är att kartlägga företagets VDC-mål och strategier, för att därefter studera process och 

organisation i projekteringsfasen och hur de bör utvecklas för att skapa goda förutsättningar för VDC-

målens uppfyllelse. Även den del av organisationen som idag inte arbetar med VDC ska kartläggas för 

att utvärdera förutsättningarna i process och organisation för en kommande implementering. 

Studiens mål är att utvärdera det arbetsätt som används vid VDC-arbete i nuläget och hur väl det 

överensstämmer med företagets målsättning för VDC. Studiens mål är även att påvisa hur organisa-

tion och process bör utvecklas för att förbättra möjligheterna att VDC-målen uppfylls. Det gäller såväl 

i de regioner där företaget i nuläget använder VDC, som i de regioner där företaget är i ett tidigt 

implementeringsskede. 

1.3 Forskningsfrågor 
Författaren har ställt upp fyra forskningsfrågor som ska besvaras genom studien. Den första ska 

kartlägga vilka mål och strategier som Veidekke har med införandet av VDC. Forskningsfråga två och 

tre kartlägger sedan hur företagets organisation och process är utformade vid VDC-arbete, och hur 

de eventuellt kan förändras till fördel för VDC. När fråga två och tre besvaras kommer resultatet från 

fråga ett att tas i beaktning, då mål och strategier med VDC kan påverka utformningen av organisa-

tion och process. Den fjärde och avslutande forskningsfrågan avser att kartlägga hur Veidekkes 

organisation och process är utformad där VDC ännu inte är implementerat. Resultatet kommer sedan 

jämföras med organisation och process vid VCD-arbete för att lyfta fram vilka anpassningar och 

förändringar som måste göras för att möjliggöra en implementering.  

Forskningsfråga I 

Vilka mål och strategier har Veidekke med införandet av VDC? 

Syftet med forskningsfrågan är att undersöka vad företaget vill uppnå med VDC. Författaren vill 

skapa en bild av anledningen till att företaget investerar tid och pengar i VDC. Vad vill de förbättra 

med VDC och hur arbetar företaget för att nå de uppsatta målen? 

Forskningsfråga II 

Hur ser organisation och process ut vid VDC-arbete på Veidekke? 

Frågan syftar till att besvara hur Veidekke utformat organisation och process vid VDC-arbete. Har, 

och i så fall vilka, förändringar gjorts i organisation och process sedan Veidekke implementerade VDC 

i projekteringsfasen? 

Forskningsfråga III 

Kan, och i så fall hur, organisation och process utvecklas till fördel för VDC-arbetet? 

Forskningsfrågan avser att undersöka huruvida förändringar kan göras i Veidekkes organisation och 

process som är till fördel för VDC. Frågan kommer att besvaras genom att föreslå eventuella 

utvecklingsmöjligheter av organisation och process 
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Forskningsfråga IV 

Hur ser organisation och process ut i de delar av organisationen som inte använder VDC, måste 
anpassningar och förändringar göras, och i så fall vilka, för att möjliggöra en implementering av 
VDC? 

Den fjärde och avslutande forskningsfrågan avser att undersöka skillnader i organisation och process 

under projektering med VDC respektive Veidekkes arbetssätt medarbetarinvolvering (MI). Vidare ska 

forskningsfrågan besvara om, och i så fall vilka, förändringar som måste göras i organisation och 

process för att möjliggöra en implementering av VDC där det ännu inte är används. 

1.4 Avgränsningar 
Studien genomförs som ett examensarbete på 30 hp, vilket motsvarar 20 veckors arbete. På grund av 

studiens ringa omfattning kommer den endast fokusera på process och organisation i projekterings-

fasen. I de studerade projekten är Veidekke Bostad AB beställare och Veidekke Entreprenad AB total-

entreprenör. Beställare och totalentreprenör ingår alltså i Veidekke-koncernen och har därför en 

särskild relation, då de har ett övergripande gemensamt mål. Förhållandet skapar vissa speciella 

omständigheter som påverkar studien och resultatet är därför inte allmängiltigt. 

1.5 Målgrupp 
Huvudmålgrupp för examensarbetet är Veidekke Entreprenad AB då empirin inhämtas i deras projekt 

och föreslagna förändringar kan påverka deras organisation och process. Även underentreprenörer 

och konsulter som samarbetar med Veidekke Entreprenad AB är intressenter eftersom eventuella 

förändringar även kan påverka deras verksamhet. Vidare är även forskningsämnet Byggproduktion 

vid Luleå tekniska universitet där arbetet examineras målgrupp för examensarbetet. 

1.6 Disposition 
Kapitel 1 – INLEDNING  

Kapitlet specificerar problemområdet genom en inledande bakgrundsbeskrivning och presentation 

av studiens forskningsfrågor. Därefter presenteras studiens syfte, mål och avgränsningar. Slutligen 

presenteras rapportens disposition. 

Kapitel 2 – METOD   

Kapitlet redogör i korthet för de teorier och vetenskapliga metoder som finns och vilka som studien 

har använt sig av. Kapitlet beskriver även hur studien har genomförts samt ger en schematisk bild 

över forskningsprocessen. Vidare diskuteras reliabilitet och validitet, samt hur studiens trovärdighet 

har säkerställts. 

Kapitel 3 – TEORI  

I kapitlet presenteras relevanta teoriområden för studien, vilka är, projektering, computer aided 

design, bulding information model/modeling, virtual design and construction och last planner system 

of production control. Ovanstående områden har valts för att skapa en god teoretisk referensram 

inom problemområdet. Först beskrivs, som bakgrund, hur ett byggnadsverk traditionellt projekteras. 

Sedan smalnas området av för att beskriva hur byggnadsverk kan utformas virtuellt och hur den 

virtuella modellen sedan fungerar som ett verktyg under byggprocessen med fokus på projekterings-

skedet. 
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Kapitel 4 – RESULTAT OCH ANALYS  

Kapitlet beskriver kortfatta företaget, Veidekke Entreprenad, där fallstudien genomförts samt de 

observerade projekten. Därefter presenteras och analyseras nuläget, genom de två olika 

projekteringsmetoder som de observerade projekten tillämpar. Kapitlet baseras på intervjuer och 

egna observationer. 

Kapitel 5 – DISKUSSION OCH SLUTSATS 

I kapitlet redovisas och diskuteras de slutsatser som gjorts. Inledningsvis besvaras studiens 

forskningsfrågor och därigenom studiens syfte. Därefter presenteras författarens förslag och 

rekommendationer till företaget angående ett nytt arbetssätt som bör tillämpas om företaget ska nå 

uppsatta mål med implementeringen av VDC. Slutligen tar författaren upp förslag till fortsatt 

forskning. 

Kapitel 6 – REFERENSER 

I kapitlet listas en sammanställning av de källor som används i studien.  
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2 METOD 
Kapitlet redogör i korthet för de teorier och vetenskapliga metoder som finns och vilka som studien 

har använt sig av. Kapitlet beskriver även hur studien har genomförts samt ger en schematisk bild 

över forskningsprocessen. Vidare diskuteras reliabilitet och validitet, samt hur studiens trovärdighet 

har säkerställts. 

Deduktiv forskning innebär att forskaren följer bevisandets väg. Forskaren utgår från allmänna 

principer och teorier som sedan ligger som grund för att dra slutsatser om enskilda händelser. Ur 

tidigare teorier härleds hypoteser som forskaren sedan testar empiriskt i det aktuella fallet, arbets-

sättet kallas hypotetisk-deduktiv. Den befintliga teorin bestämmer vilken information som ska samlas 

in, hur den ska tolkas och hur informationen ska kopplas till den befintliga teorin.13 

Fallstudier innebär att forskaren studerar vad som händer i ett konkret fall. Främsta fördelen med 

fallstudier är att verkliga förhållanden observeras och att mycket ingående kunskap om området kan 

erhållas. Fallstudier kan med fördel väljas när forskaren vill göra ingående studier av komplexa 

sammanhang genom att studera specifika objekt. Metodiken kan medföra att tankar kring hur verk-

samheten bedrivs väcks hos människor i organisationen.14 

Examensarbetet kommer bedrivas som en fallstudie av ett entreprenadföretag, där två av företagets 

pågående projekt kommer detaljstuderas. Vidare kommer forskningen att bedrivas deduktivt, då den 

utgår från befintliga teorier. Studien kommer inledas med en litteraturstudie för att bland annat 

kartlägga VDC-metodiken och tidigare forskning på området. Vidare kommer inledande intervjuer att 

genomföras för att kartlägga Veidekkes mål och strategier med VDC. Då kartläggs företagets 

ambition med arbetssättet, därefter kartlägger studien hur väl målen uppnås och vilka eventuella 

förändringar som måste göras. För att studera hur organisation och process ser ut där VDC-arbete är 

implementerat samt där det inte är implementerat kommer fortsatta intervjuer att genomföras med 

relevanta personer. Studiens respondenter har valts ut genom dialog med handledaren på företaget 

och andra personer med insyn i berörd verksamhet. Även observationer av VDC-arbete där 

metodiken är implementerad kommer att genomföras. Likaså kommer den projekteringsmetod, MI, 

som används där VDC inte är implementerad att observeras. Därefter kommer information från 

intervjuer och observationer att sammanställas och knytas ihop med befintlig teori. Potentiella 

förändringsområden i organisation och process vid VDC-arbete kommer sedan tas fram, samt förslag 

till hur organisation och process i de delar av företaget som inte använder VDC ska anpassas för en 

framtida implementering. För att besvara examensarbetets forskningsfrågor kommer forsknings-

processen följa uppställningen enligt figur 2.1. 
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Figur 2.1 Forskningsprocess för att besvara studiens forskningsfrågor. 

2.1 Forskningsansats 
Förändringsinriktad forskning har som huvudsyfte att förändra någonting i verksamheten. Fokus för 

förändringsarbete är ofta verksamheten. Någon form av fallstudie kan med fördel användas för den 

aktuella forskningen, då flera variabler som påverkar kan analyseras. Människor som påverkas av 

förändringen bör engageras i arbetet, vilket det bör tas hänsyn till vid metodval. Vanligt före-

kommande vid förändringsinriktad forskning är att kvantitativ data utgör en stor del. För att 

forskningen ska bli framgångsrik krävs att datainsamlingen skapar ökad insikt om behovet av 

förändring.15 

Utvärderande forskning syftar till att utvärdera, antingen delar eller helheter. Det är viktigt att det 

framgår mycket tydligt vad det är som forskningen ska utvärdera. Valet av forskningsprocess görs 

med hänseende till målformuleringen. Vid utformning av forskningsrapporten bör det tas i beaktning 

hur intressenternas bakgrund och kunskap ser ut, så att intressenterna kan tillgodogöra sig innehålet 

i rapporten. Denna typ av forskning kan initiera en förändringsinriktad forskningsansats.16 

Teori- och modellutvecklande forskning ligger till grund för att kunskapsnivån flyttas fram inom 

uttryckligen avgränsade områden. Processen används både inom natur- och samhällsvetenskapen. 

Forskningen genomförs ofta av experter inom deras specifika ofta mycket smala fördjupnings-

område, med metoder som är mycket ämnesspecifika. Data inhämtas från tidigare forskningsstudier 

och kompletteras med internationellt erfarenhetsutbyte. Resultaten är ofta avsedda för forskare och 

experter inom området och publiceras vanligtvis i vetenskapliga tidsskrifter.17 
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Utprövande forsknings huvudsyfte är att testa och beskriva utvalda komponenters och materials 

funktion. Vid val av forskningsprocess väljs en process där enskilda variabler kan isoleras, då kan 

forskningsfrågor som exempelvis gäller ett materials hållfasthet besvaras. Insamlingen av data är 

kvantitativ då stora krav på precision föreligger. Testerna genomförs vanligen i laborationsmiljö.18 

Denna studie kommer att ha en utvärderande forskningsansats. Forskningens syfte kommer vara att 

utvärdera projekteringsprocessen, vid MI-projektering och vid VDC-projektering. Vidare kommer 

studien utvärdera vilka eventuella förändringar som bör genomföras för att förbättra projekterings-

processen vid VDC-projektering samt hur delen av företaget som idag inte tillämpar metodiken 

eventuellt bör förändras för att möjliggöra en implementering. Med avseende på ovan faller studien 

naturligt under den utvärderande ansatsen. 

2.2 Ansats för datainsamling 
Kvantitativa metoder kännetecknas av forskarens behov av kontroll, vilket innebär en större grad av 

formalisering och struktur. Metoden bygger på selektivitet och distans till informationskällan. Utifrån 

frågeställningen definieras vilka förhållanden som är av intresse för studien, även tänkbara svar är 

definierade. Ovanstående är en förutsättning för att formaliserade analyser, jämförelser och 

prövningar av intressanta enheter ska vara möjliga att genomföra. När kvantitativ data analyseras 

spelar statistiska mätmetoder en central roll.19 

Kvalitativa metoder utgår från ett förstående syfte. Det är inte av samma vikt att pröva om 

informationen har generell giltighet och innebär liten grad av formalisering. Metodens signum är 

närhet till det som studeras. Forskaren observerar ofta fenomenet inifrån och vet om att resultatet 

påverkas av dennes närvaro. Målet med metoden är att skapa en djupare förståelse för problemet 

och beskriva det sammanhang som problemet ryms i.20 

Ansatsen för datainsamlingen i studien kommer vara kvalitativ. Anledningen är att det krävs en 

djupare förståelse för process och organisation i de två projekteringsmetoderna om slutsatser ska 

kunna dras. Vidare kommer författaren att befinna sig mycket nära det som studeras och empirin till 

studien kommer inhämtas genom mindre strukturerade intervjuer och deltagande observationer. 

Mindre strukturerade intervjuer innebär att forskaren har ett antal frågor eller frågeställningar som 

ska besvaras, dock är deras formulering eller ordningsföljd inte bestämd. Fördelen är att forskaren 

kan anpassa intervjun utifrån hur situationen utvecklas, och genom det ta tillvara på respondentens 

information och nya idéer som uppstår21. 

2.3 Litteraturstudie 
För att skapa en god teoretisk grund för examensarbetet kommer en litteraturstudie att genomföras. 

Områden som kommer studeras är projektering, medarbetarinvolvering, CAD, BIM, VDC, ICE och LPS. 

Utvalt resultat av litteraturstudien redovisas i teorikapitlet och utgör teoretisk referensram för 

studien. Sökning kommer göras i följande databaser: 

 Libris, samlad nationell söktjänst från svenska universitets-, högskole-, forsknings- och folk-

bibliotek. 
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 Lucia, bibliotekskatalog, Luleå universitetsbibliotek. 

 Publikationer, Luleå universitetsbibliotek. 

 Lovisa, bibliotekskatalog, Lunds universitets bibliotek. 

 Elin, publikationer, Lunds universitets bibliotek. 

 Google Scholar, sökmotor för vetenskaplig litteratur. 

 Publikationer, Center for integrated facility engineering, Stanford University. 

 Publikationer, American society of civil engineers. 

2.4 Datainsamling 

2.4.1 Intervju 

Det huvudsakliga syftet med intervjuer i kvalitativa fallstudier är att få information. Forskaren vill 

kartlägga vad någon annan vet, tycker, vill eller tänker på eftersom det inte kan iakttas direkt. Även 

när något som redan har hänt ska studeras spelar intervjun en stor roll, då det inte kommer att 

upprepas igen. Frågorna ska inte vara ledande, då det kan få respondenten att svara accepterande. 

Frågor av enklare slag som kan besvaras med ja eller nej bör också undvikas eftersom de anses vara 

för enkla för att ha något värde. Även frågor där flera frågeställningar finns inrymda i en och samma 

fråga bör undvikas, då det blir svårare för respondenten att besvara dem samtidigt.22 I studien har 

sammanlagt åtta intervjuer genomförts, varav fem genom möte med respondenten och tre genom 

telefonintervju. Innan intervjuerna genomförts har frågeformulär utarbetats, det har sedan utgjort 

grunden för intervjun. Intervjuerna var semistrukturerade, vilket tillät intervjuaren att under 

intervjun lägga till frågor och ställa frågor utifrån hur intervjun utvecklades, det gjordes för att 

uppfylla intervjuns explorativa syfte. Innan intervjuer av utvalda personer startade har Jan Krag 

Jacobsens ”Intervjun” och Sharan B Merriams ”Fallstudien som forskningsmetod” studerats för att 

utveckla författarens kännedom om intervjuteknik. Under intervjuerna har, i de fall som det var 

möjligt, ljudupptagning gjorts och anteckningar förts av intervjuaren. Materialet har sedan direkt 

efter intervjun sammanställts och skickats till respondenten så att denne kunnat vidimera samman-

ställningens riktighet. Genom det erhålls en bekräftelse på att det som intervjuaren uppfattat är det 

som respondenten menat. Respondenten har även haft möjlighet att ändra sitt svar om denne velat 

gör det efter lite betänksamhet. Alla respondenter har godkänt att deras namn publiceras i 

examensarbetet och används som källhänvisning. 

2.4.2 Observation 

Informationsinsamling som sker genom observation av olika företeelser brukar kallas för deltagande 

observation23 . Då rollen som observatör är känd och accepterad av övriga deltagare kallas 

observationen för öppen. Deltagarna i gruppen känner då till att en kartläggning av utvalda faktorer 

som speglar hur gruppen fungerar genomförs.24 För att en observation ska utgöra ett vetenskapligt 

verktyg måste den uppfylla ett uttalat forskningssyfte, vara planerad, registreras systematiskt och 

vara underkastad kontroll av validitet och reliabilitet. Ett skäl till att använda observationer som 

metod för datainsamling är observatörens förmåga att kartlägga saker och ting som blivit rutin-

mässigt för deltagarna. Då kan observatören använda sin egen kunskap och erfarenhet för att tolka 
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det som observerats i ett visst skeende och inte enbart förlita sig på intervjupersoners minnes-

bilder.25 

Observationer av projekteringsarbete har genomförts, dels av metodiken MI, dels av metodiken ICE. 

MI-projektering studerades vid Veidekkes bostadsprojekt brf Korallen som kommer uppföras vid 

kalkbrottet i Malmö. Under studien deltog författaren vid sammanlagt sju projekteringsmöten för brf 

Korallen. Författaren deltog även vid ett tillfälle som observatör i projekteringen av kv Sädesärlan, ett 

bostadsprojekt som kommer uppföras på Östermalm i Stockholm. Kv Sädesärlan projekteras enligt 

arbetssättet ICE. För att utveckla författarens kännedom om observationer studerades innan 

observationernas start Sharan B Merriams ”Fallstudien som forskningsmetod” samt Idar Holme och 

Bernt Solvangs ”Forskningsmetodik”. 

2.5 Resultatets trovärdighet 
Det är varje studies mål att uppnå giltiga och hållbara resultat, vilket även ska göras på ett etiskt 

korrekt sätt.26 Det får i forskningen inte förekomma några systematiska eller slumpmässiga fel, 

varken vid utformning av frågeställningen eller vid informationsinhämtning. Under arbetets gång 

måste information inhämtas med stor noggrannhet och materialet kontinuerligt genomgå kritisk 

granskning för att åstadkomma en tillfredställande nivå av reliabilitet och validitet.27 

2.5.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten beskriver hur pålitlig den insamlade informationen är, om samma resultat kommer att 

erhållas om undersökningen upprepas. Begreppet är ett förekommande problem när människor 

studeras, eftersom människors beteende inte är beständigt. Kvalitativ forskning strävar därför efter 

att beskriva omvärlden utifrån människors upplevelser, till skillnad från kvantitativ forskning som 

försöker isolera utvalda parametrar för att kunna beskriva fenomen utifrån uppställda lagar.28 

För att en erhålla en hög reliabilitet i studien ha intervjuerna genomförts utifrån en gemensam mall 

och sedan kompletterats med specifika frågor för varje respondent med hänsyn till arbetsuppgifter, 

erfarenheter, bakgrund och så vidare. Innan intervjuerna genomförts har författaren studerat 

litteratur som beskriver intervjuteknik. I de fall det var möjligt har även intervjuerna spelats in, för att 

säkerställa att all information finns dokumenterad och möjlig att återspela. Efter en genomförd 

intervju sammanställdes erhållen information. Sammanställningen skickades sedan ut till 

respondenten som då hade möjlighet att ändra, ta bort eller lägga till information. Genom dessa 

insatser har studien uppnått en hög reliabilitet. 

2.5.2 Validitet 

Det är inte tillräckligt att enbart uppnå en hög reliabilitet i studien. Forskningen måste också mäta 

det som är avsett att mäta, studien måste uppnå god giltighet även kallat validitet. Annars kommer 

inte erhållen information kunna besvara studiens frågeställningar.29 Studiens giltighet kallas även inre 

validitet. Ett annat begrepp som också används är yttre validitet. Det beskriver hur generaliserbara 
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resultaten från studien är i andra situationer än den undersökta. För att uppnå en yttre validitet 

måste först den inre validiteten säkerställas.30 

Studiens inre validitet har säkerställs med hjälp av deltagarkontroll. Respondenterna har haft 

möjlighet att rätta felaktigheter eller missförstånd från genomförda intervjuer genom att en 

intervjusammanställning skickats ut för överseende. Vid utformning av intervjufrågor har 

omsorgsfullt arbete lagts ner för att frågorna ska stämma överens med forskningens frågeställningar. 

Undersökningen har god inre validitet. Den yttre validiteten är däremot inte säkerställd, eftersom 

studie har studerat två projekt med specifika omständigheter. Det är inte prövat i vilken omfattning 

som dessa omständigheter påverkar det erhållna resultatet. Således kan inte en generell giltighet 

säkerställas. 
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3. TEORI 
I kapitlet presenteras relevanta teoriområden för studien, vilka är, projektering, computer aided 

design, bulding information model/modeling, virtual design and construction och last planner system 

of production control. Ovanstående områden har valts för att skapa en god teoretisk referensram 

inom problemområdet. Först beskrivs, som bakgrund, hur ett byggnadsverk traditionellt projekteras. 

Sedan smalnas området av för att beskriva hur byggnadsverk kan utformas virtuellt och hur den 

virtuella modellen sedan fungerar som ett verktyg under byggprocessen med fokus på projekterings-

skedet. 

3.1 Projektering 
Projektering innebär att skapa och beskriva, genom ritningar och handlingar, ett byggnadsverk så att 

det kan uppföras enligt krav från bland annat byggherre, lagar, förordningar samt miljökrav och 

kvalitetskrav.31 I byggprocessen ingår ett antal aktörer som här nedan kommer beskrivas kortfattat.  

3.1.1 Organisation och process 

Den som låter uppföra en byggnad eller anläggning för sin räkning kallas för byggherre. Vill eller kan 

inte byggherren utföra arbetet själv kan ett entreprenadavtal träffas med en entreprenör. Avtalet 

kan vara av en mängd olika former. Här redogörs dock endast för två huvudsakliga entreprenad-

former; generalentreprenad och totalentreprenad. Vid generalentreprenader ansvarar byggherren 

för utformningen av utredning/program och projektering, ofta med hjälp av konsulter. Därefter 

upphandlas en entreprenör vars ansvarar begränsas till att uppföra byggnaden enligt framtagna 

ritningar och beskrivningar. Vid totalentreprenader tar byggherren däremot endast fram 

funktionskrav, sedan ansvara totalentreprenören för både projektering och uppförande. Vid total-

entreprenader har entreprenören ett ansvar för att byggherrens uppställda funktionskrav uppfylls.32 

Byggobjekt har varierande komplexitet, beroende på typ av installationer, funktions-, kvalitets- och 

miljökrav. Projekteringsarbete blir således ofta komplext och svårt. Ett stort antal personer är 

involverade i projekteringen och ska ofta samarbeta under tidspress. Arkitekt, byggnadskonstruktör, 

EL-konsult, VVS-konsult med flera måste samarbeta och kontinuerligt informera varandra om hur de 

utformar sina respektive områden och löser uppkomna problem, så att kollisioner mellan byggnads-

delar undviks. Det ställer krav på ett välkoordinerat lagarbete mellan involverade aktörer, där ett 

välfungerande kommunikationssystem är av största vikt. Den ökade användningen av datorstödd 

projekteringen i form av olika CAD-program har ökat möjligheterna till ett välfungerande 

kommunikationssystem mellan projektörer. Hur organisationen är uppbyggd vid olika byggprojekt 

varierar beroende på upphandlingsform. Vid generalentreprenader styr byggherren projektet under 

projekteringsskedet efter det att byggnadsprogrammet är färdigt. Vid total-entreprenad däremot, tar 

totalentreprenören över ledningen av projekteringen efter det att byggnadsprogrammet är färdigt. 

Dessa varierande förhållanden kan medföra en del svårigheter i projekteringsarbete. Därför har 

Sverige sedan 1950-talet delat upp projekteringsarbete i tre olika skeden: gestaltning 

(förhandlingsskede), systemutformning (systemskede), detaljutformning (bygghandlingsskede), vilket 

illustreras i figur 3.1.33 
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Figur 3.1 Projekteringsprocessen.34 

Kraven som formuleras i byggnadsprogrammet kan ge möjlighet till olika lösningar och utformning av 

byggnaden. Gestaltningens mål är att föreslå olika alternativ för att sedan komma fram med ett 

huvudalternativ och vidareutveckla det i detalj. Byggnaden ska utformas i stort och det är arkitekten 

som har det övergripande ansvaret för gestaltningen. Dock måste även övriga projektörer involveras 

för att kontrollera att bärande konstruktion och tekniska installationer går att kombinera med 

arkitektens förslag. Vidare beaktas under gestaltningsskedet var och hur byggnaden ska placeras på 

tomten, då tas hänsyn till kommunikationer, entréer, topografi, omgivande natur, befintlig 

bebyggelse med mera. Planlösningar för lokaler och inre kommunikation tas fram med hänsyn till 

maximalt utnyttjande av byggnadens volym och dess yttre gestaltning.35 

Under systemutformning ska byggnadens konstruktions- och installationssystem utformas så att 

samtliga krav i byggnadsprogrammet uppfylls. Efter att systemskedet är avslutat ska produkt-

bestämningen vara färdig och enbart detaljprojektering återstå. Resultatet av skedet är att 

systemhandlingar har producerats, vari byggnadsverket redovisas. Byggherren kan då med 

systemhandlingarna som underlag kontrollera att lösningen uppfyller alla uppsatta krav och 

önskemål. Vidare utgör systemhandlingarna även underlag för kontroll av projektets tid- och 

kostnadsramar samt resterande detaljutformning. Projektets miljöplan, arbetsmiljö på byggarbets-

plats och i framtida bruksskede, bestämmelser i Boverkets byggregler (BBR) respektive konstruktions-

regler (BKR) måste under hela projekteringsarbetet bevakas så att de uppfylls.36 

När detaljutformningen tar vid ska alla systemfrågor, utrymmesfrågor och annat som påverkar 

byggnadens utformning vara löst. Resultatet av detaljutformningen är bygghandlingar som entre-

prenörerna ska använda för att uppföra huset. Skedet är det mest omfattande i projekteringsfasen 

då all dimensionering av konstruktioner och installationer ska avslutas. Även slutgiltig måttsättning 

ska göras då placering av dörrar, sanitetsporslin, belysning och så vidare fastställs. I skedet görs även 

val av fast inredning, synliga formytor och ytskikt på väggar, golv och tak, färgsättning med mera. De 

olika projektörerna utför det arbetet i nära samarbete. Gällande lagstiftning och föreskrifter ska 

beaktas när byggnadsprogrammets krav och önskemål omvandlas till tekniska lösningar. Bygghand-
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lingarna som är resultatet av detaljutformningen redovisas i form av ritningar, beskrivningar, 

förteckningar med mera. Kravet på bygghandlingar är att de ska vara utformade så att entreprenören 

får all den information som krävs för att byggnaden ska kunna uppföras så att byggherrens krav 

tillfredsställs. Vidare ska bygghandlingarna vara utformade så det på ett entydigt sätt redovisar 

omfattning, kvaliteter och utförande. Förutom uppdelningen i ovanstående skeden krävs även en 

god kompetens hos projektörerna samt en bra samordning dem emellan för att framtagna tekniska 

lösningar ska tillgodose funktionskraven i byggnadsprogrammet. För att samordningen ska bli bra, 

bör lämpliga administrativa rutiner, välplanerade sammanträden och genomtänkta kommunikations-

system vara upprättade.37  

Projekteringsarbetet kan sammanfattas i följande punkter.38 

 Utreda byggprojektets bakgrund och förutsättningar. 

 Analysera sammanhanget som byggnadsverket ryms i. 

 Specificera mål och behov som ska tillgodoses. 

 Utveckla idéer till byggnadsverket och dess innehåll. 

 Utforma förslag till utformning och tekniska system. 

 Samordna form, funktion och teknik. 

 Beskriva byggnadsverket både med syfte på upphandling och produktion men också på 

brukande, drift och underhåll. 

 Bestämma egenskaperna för byggnadsverket. 

 Leda projektering inom uppsatta ramar för ekonomi och kvalité. 

3.2 Computer Aided Design (CAD) 
Användningen av Computer Aided Design (CAD) har sedan tidigt 1980-tal ökat när ritningar ska 

produceras i byggprojekt. CAD har tidigare främst använts som ett digitalt ritbord för ritningsfram-

ställning och inte som ett projekteringsverktyg. Anledningen till det är typen av CAD-metod, det finns 

nämligen två typer; objektbaserad och enhetsbaserad. Enhetsbaserad CAD är enbart linjer och pilar 

som inte innehåller någon övrig information, utan bara fyller ett visualiseringssyfte. Objektbaserad 

CAD innehåller däremot information om byggdelen, såsom typ av byggdel, dimensioner, mängder 

med mera. På grund av kompabiliteten med hård- och mjukvara, har enhetsbaserad CAD tidigare 

varit helt dominerande i byggindustrin. I slutet av 1990-talet ökade dock efterfrågan på objekt-

baserad CAD då kostnaden för datorutrusning sjönk. De objektbaserade CAD programmen är det som 

idag kallas för BIM-program.39 

3.3 Building Information Model/Modeling (BIM) 
BIM är ett relativt nytt begrepp i byggbranschen och kommer från engelskans Building Information 

Model, bygginformationsmodell 40  samt Building Information Modeling, bygginformations-

modellering41. Däremot har idén om BIM funnits en längre tid och har ansetts vara det ultimata 

sättet att presentera en byggnad digitalt. Fram till 2000-talets början har BIM tillämpats i mycket lite 
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utsträckning och det finns inte någon enskild vedertagen definition av BIM.42 Jongeling definierar BIM 

som ”all information som genereras och förvaltas under en byggnads livscykel strukturerad och 

representerad med hjälp av (3D) objekt där objekt kan vara byggdelar, men även mer abstrakta 

objekt såsom utrymmen”. BIM beskriver alltså hur ett byggprojekt skapar, lagrar och använder 

information på ett systematiskt och kvalitetssäkrat sätt. Processen att generera och förvalta informa-

tionen kallas för BIM-modellering, och verktygen som används för att skapa informationen BIM-

verktyg. En CAD-modell är alltså ingen BIM om den inte är objektbaserad och innehåller information 

om produkt och process, utan enbart är en rent grafisk modell. Likaså gäller att samgransknings-

modeller som innehåller ett flertal modeller från olika discipliner inte är en BIM om de olika 

modellerna enbart är grafiska. Utsträckningen som BIM-projekt tillämpas idag varierar kraftigt, och 

då det tillämpas är ofta bristerna i informationsutbyte stora. Skälen till det bristfälliga informations-

utbytet är flera. Det finns praktiska, strategiska, metodiska, tekniska och organisatoriska brister som 

leder till att informationsutbytet mellan projektets aktörer bara i begränsad utsträckning sker digitalt 

och på ett objektorienterat sätt. Av dessa är det framförallt brister i organisation och arbetsmetoder 

som utgör störst hinder för användningen av BIM i byggprocessen, medan tekniska brister som ofta 

utpekas som hinder, utgör ett mindre hinder för införandet. 43 Användandet av BIM i byggindustrin är 

fortfarande i ett tidigt skede, dock har redan en rad fördelar upptäckts. I tidiga skeden och under 

projektering har följande fördelar kunnat påvisas.44 

 Ökning av byggnadens kvalité och prestanda. 

 Tidigare och mer noggrann visualisering av byggnaden. 

 Automatiska anpassningar görs i utformningen när någon del i byggnaden ändras. 

 Noggranna och konsekventa 2D ritningar kan erhållas ur modellen under hela utformnings-

skedet. 

 Tidigare samarbete mellan olika aktörer under utformningsskedet. 

 Enkel kontroll av konstruktionsidéer. 

 Kostnadsberäkningar kan erhållas ur modellen under hela utformningsskedet. 

 Förbättrad energiförbrukning och hållbar utveckling. 

Vidare nämner Jongeling ytterligare en rad förbättringsområden under projekteringsskedet som kan 

åstadkommas med införandet av BIM, däribland:45 

 Effektivare process, med tidsbesparingar upp till 50 % för vissa arbetsmoment. 

 Rationellare process där modellen leder till underlag av högre kvalité. 

 Mer information från projekteringsprocessen utöver 2D-ritningar. 

 Attraktiv och inspirerande process för medarbetare samt imageskapande mot kunder. 

När BIM används för att ta fram ritningar, beskrivningar, förteckningar, mängder med mera kan 

arbetstiden förkortas i jämförelse med 2D-CAD. BIM utgår nämligen från 3D-objekt som innehåller 

information om objektets läge, höjd, längd, volym, material, egenskaper med mera, vilket innebär att 
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BIM-verktygen till stor del kan ta fram omnämnda dokument med automatik. Jongeling redovisar 

skillnader i tid mellan att ta fram underlag från projektering med BIM och 2D-CAD, se tabell 3.1.46 

Tabell 3.1 Skillnader i tid och kvalité mellan BIM och 2D-CAD för att ta fram underlag.47

 

Minskning av arbetsbelastning sker framförallt vid framtagande av bygghandlingar och rapporter i 

projekteringens senare del. I systemutformningen är minskningen ingen eller liten. Anledningen är 

att det initialt är arbetsamt att bygga upp en BIM, eftersom modellens objekt ska tillföras nödvändig 

data och definitioner. När väl modellen är uppbyggd och konfigurerad sker den stora besparingen. 

Den totala arbetsbelastningen under projekteringsskedet blir mindre om BIM tillämpas istället för 

2D-CAD. Detta illustreras i figur 3.2.48 
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Figur 3.2 Arbetsbelastning för projektering med 2D-CAD respektive BIM.49 

3.4 Virtual Design and Construction (VDC) 
Termen Virtual Design and Construction (VDC) introducerades 2001 av Center for Integrated Facility 

Engineering (CIFE) på Stanford University. Deras definition av VDC är “the use of integrated multi-

disciplinary performance models of design-construction projects to support explicit and public 

business objectives”.50 

VDC utgörs till stor del av BIM, då BIM utgör nyckeltekniken och är det som modelleras. Dock lägger 

VDC även stort fokus på organisation och process. För att få ut maximalt av tekniken måste organisa-

tionen arbeta på rätt sätt. VDC handlar lika mycket om att utforma organisation och process som att 

utveckla produkten.51 

3.4.1 Organisation 

Förändringen från traditionell ritningshantering i 2D till hanteringen av bygginformationsmodeller 

kräver en annan typ av kompetens i organisationen. Att hantera ritningar i 2D kräver goda kunskaper 

i ritteknik, medarbetare måste ha kännedom om ritregler och symboler på arkitekt- och 

konstruktionsritningar eftersom 2D ritningar är ett sätt att uttrycka konstruktionsidéer på ett 

tvådimensionellt sätt. När BIM tillämpas, måste medarbetare besitta större kunskap i hur byggnaden 

ska byggas, eftersom BIM uppför byggnaden virtuellt. Därför är det en fördel om erfarna 

konstruktörer och arkitekter modellerar själva, istället för att låta andra göra de åt dem endast för 

digitaliseringens skull. När BIM används som en form av CAD, förloras förmågan att snabbt bedöma 

alternativa lösningar och göra snabba beslut. Att hantera en BIM kräver en typ av kompetens som de 

flesta företag inte besitter idag. Universitet och högskolor har i ett par år utbildat blivande ingenjörer 

och arkitekter i BIM och de första är i nuläget på väg ut på arbetsmarknaden. Det innebär att det i ett 

inledande skede kommer vara brist på personer med erfarenhet av BIM och det kommer dröja tre till 

åtta år innan erfaren BIM personal är förekommande på arkitekt-, konstruktions- och entreprenad-
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firmor. Innan dess kommer troligen personer som i nuläget arbetar med utformning, konstruktion, 

ritningar eller liknande att börja arbeta med BIM.52 

3.4.2 Process 

Under mitten av 1990-talet började Jet Propulsion Laboratory (JPL), som är en del av NASA, 

projektera utformningen av rymdfärder på några veckor, något som tidigare tagit ungefär ett år. 

Deras metod tar fram funktionskrav och tekniska lösningar och gör planer för kostnader, tid och utfall 

för det aktuella projektet. Vidare beaktar projektorganisationen både fysiska lösningar och 

systemlösningar för produkten, organisationen (projektering, produktion, användning) och processen 

som projektörer, produktionspersonal och användare genomgår. Resultatet var sänkt projekterings-

kostnad och ökad kvalité på produktens utformning. Kulturen och metoderna som JPL utvecklat 

kallas för Integrated Concurrent Engineering (ICE). Trots stora skillnaderna i tekniska lösningar mellan 

projektering av rymdfärder och byggproduktion finns även likheter. Projekteringen involverar i båda 

fallen en mängd olika discipliner och intressenter som ska samarbeta mot samma mål, trots att de i 

sina respektive organisationer har interna mål och metoder som kan vara motstridiga.53 

CIFE har observerat hur JPL arbetar med ICE-metodik och därefter utvecklat och specialiserat 

metodiken för att kunna använda den vid VDC-arbetet. Vid tillämpningen har CIFE funnit att ICE är en 

effektiv metodik att använda i kombination med VDC. Forskare vid Stanford University fann att det 

krävs interaktiva miljöer med flera skärmar för att de olika aktörerna ska kunna projektera parallellt 

och presentera egna modeller och tolka andras. Den interaktiva miljön kallar Stanford University för 

Interactive Room (iRoom). Miljön innehåller ett flertal interaktiva tavlor som projicerar bilder från 

datorskärmar, vanliga projektorer, en delad databas och metoder för överföring av data.54 

Metodikens tanke är att eliminera icke värdeskapande aktiviteter från ICE sammankomster, såsom 

förtydligande av mål och metoder, sekundära ansvarsområden och väntan på svar från andra 

aktörer. Om dessa aktiviteter kan elimineras och medlemmarna har teknologi, metoder och kunskap 

om snabb projektering och analys blir väntan på svar från en medlem i gruppen omkring en minut, i 

mer än 99 % av fallen. I jämförelse med traditionell projektering är metodiken mycket snabb och 

tillförlitlig.55 

Vidare fann CIFE ett antal komplexa, sammankopplade faktorer som måste hanteras för att 

åstadkomma en effektiv ICE. För fullständig redogörelse se bilaga 3.56 

 Alla aktörer i projekteringsgruppen måste arbeta fokuserat med enbart det aktuella projektet 

under sammankomsterna. Det möjliggörs genom korta möten, närvaro av alla grupp-

medlemmar och stöd från chefer genom förfogande av nyckelpersoner. 

 Modellering och analyser av modeller måste genomföras effektivt och snabbt genom korrekt 

och tillänglig programvara. 

 All information måste finnas tillgänglig för alla aktörer under hela sammankomsten. Det 

åstadkoms genom nära samarbete under sammankomster, närvaro av alla aktörer, 
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närvarande aktörer ska ha goda färdigheter i modellering, analys och tolkning av egna och 

andras modeller. 

 En god och noggrann kommunikation av media måste åstadkommas genom personliga 

arbetsplatser och delade storbildsskärmar.  

 Projekteringsarbete genomförs med minimal tillsyn från arbetsledning. Därigenom minskar 

projekteringsgruppens väntan på beslut. Projekt som på grund av sin komplexitet eller 

osäkerhet behöver stor tillsyn från arbetsledning kan således inte få ut maximal nytta av ICE. 

 Minimering av organisatoriska barriärer genom låg inblandning av arbetsledning. På så sätt 

minskar tiden som projekteringsgruppen får vänta på beslut. 

 Alla aktörer arbetar för projektets mål och framgång, framför den egna organisationens. Det 

möjliggörs genom att mål och projekteringsprocess diskuteras vid sammankomstens start, 

samt genom att skapa en sammanhållande kultur. 

 Samtliga aktörer måste ha en överensstämmande bild av processen. Procedurer och mål 

måste vara uppfattade och accepterade av alla. 

 Modellerna måste vara konsekvent uppbyggda vad det gäller namn och detaljeringsnivå, och 

lagrade på ett ställe där de är tillgängliga för alla aktörer. Det åstadkoms genom en 

gemensam databas och en genomarbetad POP-modell. 

 Gruppmedlemmar arbetar med problemlösning i mindre självformade grupper. För att det 

ska fungera krävs flexibla och informella samordningskrav.  

 Projekteringsgruppens aktörer måste bryta ner sina aktiviteter i mindre delaktiviteter, som 

tar högst tio minuter att genomföra. Därigenom skapas en miljö där aktörerna kan ställa 

frågor som snabbt kan besvaras. Nerbrytningen bidrar även till en minimering av omarbete. 

3.4.3 POP-modell 

CIFE menar att för det som en projektledare kan styra, ska det finnas tydliga modeller. Det innefattar 

utformningen på produkten som ska byggas, utformningen av organisationen som projekterar och 

uppför byggnaden samt den process som arbetet följer. Modellen kallar CIFE för Produkt-

Organisation-Process modell (eng. Product-Organization-Process model), eller enbart POP-modell. 

POP-modellen är objektorienterad i den meningen att produkt, organisation och process, har en 

definierad betydelse för projektets aktörer. Produkten har exempelvis objekten pelare, balk och 

bjälklag medan organisationsmodellen till exempel definierar organisatoriska grupper och process-

modellen aktiviteter och milstolpar. Vidare definierar CIFE två typer av POP-modeller; generella och 

specifika. För att underlätta i kommunikationen mellan projektets olika aktörer definierar inlednings-

vis de generella POP-modellerna projektets ”ordförråd”. På så sätt använder samtliga aktörer samma 

benämning på exempelvis byggnadsdelar, projektgrupper och aktiviteter. Generella POP-modeller 

ger dock ingen detaljerad information av det som beskrivs, utan det erhålls av de specifika POP-

modellerna. De innehåller specifik information som till exempel dimensioner, kvalitéer och namn på 

element, såsom pelare A, projekteringsgrupp B och så vidare. POP-modellen innehåller inte all 

information om varje individuell modell utan enbart informationen som delas mellan modellerna i 

projektet. POP-modellen beskriver alltså innehållet i respektive produkt-, organisation- och process-

modell. POP-modellens syfte är att definiera gemensamma begreppsmässiga delar i projektet och 

försäkra projektets aktörer att produkt, organisation och process specifikationer är lämpliga och 

inbördes överensstämmande.57 
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POP-modeller definieras i olika detaljeringsnivåer beroende på antalet poster som varje ingående 

modell delas in i. En Level-A POP-modell beskriver de tre ingående modellerna (produkt, organisa-

tion, process) som ett element, till exempel byggnaden (produkt modellen), arbetslaget som arbetar 

med projektering (organisations modellen), och arbetsprocessen för projekteringen (process 

modellen). En Level-B POP-modell innefattar däremot ett element för varje post som står för 10 % av 

projektkostnad, arbetsbelastning eller varaktighet. Den mer detaljerade indelningen skapar en 

möjlighet för projektgruppen att i tidigt skede identifiera posterna som är mer resurskrävande. Att 

skapa POP-modellen på denna nivå och på så sätt tillförskaffa sig kunskap om projektet, är avgörande 

för att styra projektet och tilldela rätt resurser till projektets olika delar. Därefter kan POP-modellen 

vidareutvecklas till en Level C modell, där varje post som står för 1 % av kostnaden, arbets-

belastningen eller varaktigheten blir elementindelad. Detaljeringsnivån i POP-modellen kan enligt 

samma princip fortsätta att utvecklas till en önskvärd detaljeringsnivå har uppnåtts.58 

3.4.4 Implementeringsprocessen 

Organisationer måste utveckla unika mål och värdeökningar som ska uppfyllas genom arbete med 

VDC. Därefter utvecklas implementeringsprocessen stegvis, dels genom ett naturligt förlopp och dels, 

vilket är att föredra, genom handledning av en utbredd strategi för att uppnå maximalt värde för 

organisationen. Inledningsvis börjar det ofta med att någon har en vision att testa VDC och bildar då 

en grupp med lite styrning från företagsledningen. VDC testas därefter på ett antal pilotprojekt som 

finansieras av respektive projekt. Om önskvärda resultat uppnås i pilotprojekten engageras 

företagsledningen för att erhålla tillräckliga resurser för att implementera valda VDC metoder. 

Implementeringen av VDC utvecklas i tre faser. Varje fas har unika värdeökningar, produktions-

strategier och kostnader. De implementerande företagen genomgår mer eller mindre dessa faser 

sekventiellt. Första fasen är visualisering, det andra integrering och det tredje automatisering, vilka 

beskrivs nedan.59 

3.4.4.1 Visualisering 

I visualiseringsfasen utvecklar projektgruppen modeller av produkten i 3D, organisationerna som 

projekterar, uppför och förvaltar produkten samt processen som dessa organisationer följer. För att 

visualiseringsfasen ska fungera tillfredställande måste alla inblandade aktörer ha utvecklat kunskap 

om hur visuella modeller ska tolkas. Ett antal av aktörerna måste dessutom besitta kunskap om hur 

modellerna ska utvecklas. Vidare gäller, för att möjliggöra arbetssättet, att fasens alla aktörer måste 

tillåta utbyte av data, vilket kan resultera i ändrade samarbetsformer mellan parterna. Under 

visualiseringsfasen gäller för projektet att:60 

 Rutinmässigt utforma och visualisera de mest kostsamma delarna av produkt, organisation 

och process. 

 Tillämpa en social process mellan projektets aktörer för att integrera flertalet VDC-modeller. 

 Motivera investeringar i VDC-verktyg, metoder och resurser genom värdeökningar i 

projektet, då fasen är relativt billig och enskilda projekt kan erhålla stor gagn. 

 Klargöra projektets mål, värden, ansvar, utformning och förväntningar eftersom visualisering 

gör det möjligt för fler aktörer att på ett mer meningsfullt sätt delta i projektgenomgångar än 

vid traditionella arbetssätt. 
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3.4.4.2 Integrering 

Integreringsfasen är datoriserad och under fasen utvecklas automatiserade metoder för att tillförligt 

utbyta data mellan olika projekterings- och analyseringsprogram. För att fasen och utbytet ska 

fungera på ett önskvärt sätt måste programvaruleverantörer enas om filstandard för utbyte av data. 

En del leverantörer stödjer ett datautbyte mellan olika programvaror genom patentskyddade 

metoder, vilka oftast fungerar bra mellan programvaror som kommer från den aktuella leverantören. 

Liksom i visualiseringsfasen måste även i integreringen ett utbyte av data mellan aktörerna vara 

möjligt, vilket kan leda till ändrade arbetssätt och upphandlingsformer. Under integreringsfasen 

gäller för projektet att:61 

 Meningsfullt utbyte av data mellan produkt-, organisation- och processmodeller samt 

analysprogram som samverkar, d.v.s. tillförlitligt datorbaserat informationsutbyte. 

 Investeringar i VDC-verktyg, metoder och resurser kan inte motiveras genom värdeökningar i 

projekten. Istället måste investeringen stödjas av företaget eftersom fasen är relativt dyr och 

ett flertal projekt behöver investera i samma metoder för att erhålla nytta. 

 Diverse leverantörer tillhandahåller en rad programvaror som samverkar genom 

patentskyddade metoder för utbyte av data, det begränsar dock fortfarande utbytet med 

andra programvaror som används i projektet. 

 Erhålla stegvis värdeökning från implementeringen i sig, då det kan reducera tid och 

arbetsinsats vid utformning. 

3.4.4.3 Automatisering 

I automatiseringsfasen används automatiserade metoder för att rutinmässigt utföra enklare 

projekteringsarbeten. För att automatisering vid utformning ska kunna utvecklas måste projekt-

organisationen ofta göra stora förändringar i processen. Då för att spendera mer tid med 

utformningar och analyser av större vikt, och mindre tid med rutinuppdrag som förbrukar fakturer-

bara timmar. Automatisering kräver god integration och för en välfungerande automatisering krävs 

även en bra visualisering. Under automatiseringsfasen gäller för projektet att:62 

 Automatisera vissa rutinmässiga utformningsuppdrag. 

 Investeringar i VDC-verktyg, metoder och resurser kan inte motiveras genom värdeökningar i 

projekten. Istället måste investeringen stödjas av företaget eftersom fasen är relativt dyr och 

ett flertal projekt behöver investera i samma metoder för att erhålla nytta. 

 Möjliggör avsevärd förbättring av effektivitet vid utformningsarbete. 

 Bidrar till avsevärd minskning av byggtid. 

3.5 Last planner system of production control (LPS) 
Nedan ges en kortfattad introduktion till Last planner system of production control. Filosofin är 

utformad för produktionsstyrning och inte projektering som denna studie fokuserar på, dock utgör 

den grunden i Veidekkes arbetssätt Medarbetarinvolvering (MI) och därför är en kort bakgrund 

relevant. 

Last planner system of production control (LPS) är ett system för produktionsberedning som har 

arbetats fram av bland andra Glenn Ballard. Det som skiljer LPS från traditionell produktionskontroll, 
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är dess syfte att driva produktionsarbetet enligt plan, istället för att i efterhand kontrollera om 

planen har följts. LPS ska omvandla vad som bör göras till vad som kan göras, se figur 3.3. Det 

åstadkoms genom att skapa ett lager av möjliga arbetsuppgifter och ur dem skapa veckoplaner. 

Personer som utför planeringen är platschefer och arbetsledare och kallas för Last Planners, 

produktionsberedare (förf. översättning). Genom att skapa veckoplaner åtager sig produktions-

beredaren att arbetsuppgifterna på planen kommer att utföras.63 

 

Figur 3.3 Last planner system, utformning efter Ballard (2000). 

Grundtanken är att planeringsarbete ska bedrivas i olika nivåer. En huvudnivå där en huvudtidplan 

med övergripande aktiviteter produceras, vilket omfattar hela projektet och innehåller delmål och 

milstolpar. I underliggande planeringsnivå utarbetas en Lookahead planering där huvudtidplanen 

detaljeras i utförbara aktiviteter och placeras i rätt följd. Planeringen utgår från ett 5-6 veckor långt 

utdrag ur huvudtidplanen och har sin början i nästkommande vecka. Tanken är att detaljplanering 

inte ska genomföras med större framförhållning eftersom osäkerheten ökar med tidsavståndet 

mellan planering och utförande. Därutöver utformas även veckoplaner, som stäms av varje vecka för 

att bereda kommande veckas arbete. Enligt LPS bör projektet ha ett lager av aktiviteter som är 

möjliga att utföra. Aktiviteterna ska användas när resurser blir tillgängliga i projektet och 

arbetsledningen vill tilldela personalen andra uppgifter. Ett sådant lager bör innehålla arbets-

uppgifter för två veckor.64 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 
Kapitlet beskriver kortfatta företaget, Veidekke Entreprenad, där fallstudien genomförts samt de 

observerade projekten. Därefter presenteras och analyseras nuläget, genom de två olika 

projekteringsmetoder som de observerade projekten tillämpar. Kapitlet baseras på intervjuer och 

egna observationer. 

4.1 Veidekke Entreprenad 
Veidekke är ett bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag som 2009 hade en omsättning på 

18,9 mrd SEK. Företaget startade verksamheten i Norge 1936, men är idag verksamma i hela 

Skandinavien. Veidekke Sverige AB hade 2009 en omsättning på ca 3,1 mrd SEK och ca 1000 

anställda. Veidekke Sverige består av Veidekke Bostad AB, Veidekke Entreprenad AB, Veidekke 

Fastighetsutveckling AB och Veidekke Industri AB. Veidekke Entreprenad AB är i sin tur uppdelad i 

fyra regioner; Anläggning Öst, Bygg Stockholm, Skåne och Väst.65 Denna studie kommer bedrivas i 

samarbete med Veidekke Entreprenad AB i region Skåne och region Bygg Stockholm, med stöd från 

verksamhetsutvecklingen (Utveckling & Strategi), se figur 4.1. 

Figur 4.1 Organisationsschema för Veidekke Entreprenad AB. 

4.2 Observerade projekt 
Författaren har valt att studera två projekt under projekteringsskedet. Projekten valdes ut i samråd 

med handledare och personer i region bygg Stockholm med insyn i lämpliga projekt. Kriterier för 

projekten var att de skulle vara i projekteringsskedet, det ena projekteras med VDC och det andra 

enligt arbetssättet MI. Eftersom VDC i nuläget endast tillämpas i region bygg Stockholm, är det där 

projektet med VDC-projektering studerats. Projektet med MI-projektering studerades i region Skåne 

där författaren var stationerad under tiden då arbetet genomfördes. Eftersom det under studien var 

ett stort geografiskt avstånd mellan författaren och platsen för VDC-projektering, begränsade det 

antalet tillfällen som författaren kunde deltaga som observatör vid projekteringsmöten. Däremot 

kunde författaren deltaga som observatör vid ett flertal tillfällen under MI-projektering. För att 

kompensera obalansen i observationstid mellan de två projekteringssätten utfördes betydligt fler 
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intervjuer med personer som deltog i VDC-projekteringen. Projekten beskrivs mer detaljerat i kapitel 

4.2.1 och 4.2.2. 

4.2.1 Brf Korallen 

Vid kalkbrottet i Limhamn uppför Veidekke i ett första skede 2 hus, innehållande 29 bostadsrätter, 

bostadsrättsförening Korallen, se figur 4.2. Ett av husen är i fem plan, innehållande 18 lägenheter, 

och det andra i fyra plan, innehållande 11 lägenheter. Under husen byggs en gemensam källare, med 

infartsramp mellan de bägge husen, för parkering och förrådsutrymme, se figur 4.2. Lägenheternas 

storlek varierar mellan 1-5 rok och beräknad inflyttning är slutet av 2011. Entreprenadformen är 

totalentreprenad, byggherre är Veidekke Bostad AB och totalentreprenör Veidekke Entreprenad AB. 

Detaljprojekteringen av projektet startade i maj 2010 och författaren deltog vid 7 projekterings-

möten, varav ett startmöte. Arbetssättet för projekteringsprocessen var MI-projektering, som i 

nuläget inte omfattar BIM/VDC utan är ett arbetsätt för 2D-projektering. Arbetssättet beskrivs i 

kapitel 4.3. Under projekteringsprocessen var byggherre och totalentreprenör närvarande samt 

projektörer från arkitekt, konstruktör, mark, prefab, el, ventilation, vs, brand, hiss och kök.  

Figur 4.2 Situationsplan Kalkbrottet, Limhamn. 

4.2.2 Kv Sädesärlan 

På Östermalm i Stockholm ska Veidekke uppföra två hus med ca 80 bostadsrättslägenheter i olika 

storlekar mellan 1-5 rok, kvarteret Sädesärlan, se figur 4.3. Byggherre är Veidekke Bostad AB och 

totalentreprenör är Veidekke Entreprenad AB. Veidekke Entreprenad driver projekteringen, som är i 

systemhandlingsskedet, med ICE-metodik. Projektörer är upphandlade och ska producera färdiga 

handlingar som sedan ska användas för köp av generalentreprenader. Projekteringsgruppen består 

av byggherre, totalentreprenör samt projektörer från arkitekt, konstruktör, vvs, el och akustik. 
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Systemhandlingsprojekteringen startade i april 2010 och försäljningsstart beräknas till vår/sommar 

2011. Inflyttning planeras till sommaren 2013. Författaren deltog vid ett projekteringsmöte och 

intervjuade personer från Veidekke Entreprenad samt en deltagande projektör. 

 

Figur 4.3 Kv Sädesärlan, Stockholm. 

4.3 Medarbetarinvolvering (MI) 

4.3.1 Bakgrund och mål 

Arbetssättet bygger på Last planner system of production control (LPS) och har växt fram under 

produktionsutbildningar på Veidekke. Veidekke i Skåne tog idéer från Veidekke i Norge som arbetade 

med Involverad planläggning som även det bygger på LPS. Utvecklingen av arbetssättet började 2004 

med en kartläggning av Veidekkes arbetsprocess och under 2005 utvecklades arbetssättet som kallas 

för Medarbetarinvolvering (MI). Arbetssättet har utvecklats och förändrats utifrån Veidekkes 

värderingar och det tillämpas i både projektering och produktion.66  

4.3.2 Produktion med MI 

Grunden i produktionsmodellen är att planeringen sker systematiskt, bedrivs i fyra olika nivåer, se 

tabell 4.1, följs upp och involverar yrkesarbetare. Yrkesarbetare ansvarar tillsammans med arbets-

ledare och platschef för att nästkommande veckas arbete planeras och bereds. På så sätt involveras 

alla på arbetsplatsen i planeringsarbetet, även underentreprenörer. Alla kan då påverka sin arbets-

situation genom att kan komma med idéer och synpunkter innan arbetet startar.67 
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Tabell 4.1 Produktionsmodellens planeringsnivåer. 

Huvudtidplan Vad som ska utföras Ska 

Processplan/ 
Produktionstidplan 

När och hur arbetet bör utföras Bör 

Periodplan/ 
Rullande tidplan 

När arbetet kan utföras Kan 

Arbetstidplan/ Veckotidplan När arbetet kommer att bli utfört Kommer att 

Grundtaken med MI är att genom involvering skapa engagemang och genom ett jämnt produktions-

flöde förbättra arbetsmiljö, ekonomi, trivsel och kvalité. Det ekonomiska utfallet är svårt att mäta, 

dock visar enkätundersökningar som besvarats av yrkesarbetare och personal ute på arbetsplatser 

att de upplever ökad effektivitet och bättre arbetsflöde sedan arbetssättet implementerades. 

Arbetssättet utvecklas kontinuerligt och många nya idéer fås ute på arbetsplatserna. Idéerna 

försöker Veidekke fånga upp och sprida i organisationen.68 

4.3.2 Projektering med MI 

För att eliminera traditionella projekteringsmöten som pågår i upp till 4-6 timmar, och där bara delar 

av projekteringsgruppen är aktiva i diskussionen har Veidekke valt att tillämpa MI även under 

projekteringsskedet. För att skapa en effektivare mötesstruktur och minska administrationen från 

möten arbetar Veidekke med att visualisera planeringen. Grundtanken för att åstadkomma 

effektivare möten är att minska protokollföringen och istället visualisera information och beslut för 

deltagarna genom tavlor i projekteringsrummet, se figur 4.4. Varje möte följer alla en bestämd 

agenda, som presenteras i kapitel 4.3.2.2. Arbetssättet innebär i nuläget inte att 3D-modeller är 

integrerat i större utsträckning än vid en traditionell 2D-projektering. Den ökade visualiseringen 

handlar alltså enbart om att tydliggöra planer och beslut.69 Att utveckla arbetssättet till att även 

innefatta bygginformationsmodeller för bland annat kollisionskontroll, anses dock vara positivt 

eftersom det är en brist i det nuvarande arbetssättet. Emile Hamon uttrycker det såhär: 

”En brist som jag ser i MI-projektering är att det saknar kollisionskontroll, som är ett jättebra verktyg 

för att få tillförlitliga handlingar. Så det är en stor utvecklingspotential.” – Emile Hamon, 

Verksamhetsutvecklare, Veidekke. 
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Figur 4.4 Projekteringsrum. 

4.3.2.1 Organisation 

Organisationen vid MI-projektering ser ut som organisationen vid traditionell 2D-projektering. 

Arbetssättet kräver dock att projekteringsledaren är väl införstådd med den process och metodik 

som arbetssättet kräver och tror på arbetssättet. Även ansvarsfördelning och samordning är 

oförändrad från traditionell 2D-projektering, däremot kräver MI-projektering att aktörerna har 

öppna sinnen och vågar och vill testa något nytt, och gör det på ett seriöst sätt.70 

4.3.2.2 Process 

MI-projektering påverkar hela projekteringsprocessen, inte enbart projekteringsmöten även om det 

är där som strukturen fastställs. Projekteringsmöten bedrivs effektivare och med tätare intervall än 

vid en traditionell 2D-projektering, vilket återspeglas i hela projekteringsprocessen. Visualisering av 

planer och beslut tydliggör för projektörer vilket arbete som ska utföras närmast och vilka frågor som 

ska besvaras, det bidrar till ett ökat driv och en ökad effektivitet i hela projekteringsprocessen. 

Processen som en MI-projektering följer är tydligt definierad och genomförs systematiskt vid varje 

projekteringsmöte. För att skapa kontinuitet följer samtliga projekteringsmöten nedanstående 

agenda. 

1. Beslutslista – föregående beslut 

2. Avstämning plan 

3. Ritningslista (avstämning vid behov) 

4. Knäckfrågor 

5. Från/till matris 

6. Beslutslista – genomgång av nya beslut 

Mötet inleds med att beslutslistan kontrolleras för att säkerställa att beslut från föregående möte har 

noterats och att samtliga deltagare har uppfattat besluten. På så sätt förtydligas även besluten som 

tagits och deltagarna får en påminnelse om vad som bestämts. 

Nästa punkt på agendan innebär att avstämning görs mot gällande plan. På planen har varje aktör en 

rad där de sätter upp lappar som presenterar vad de ska producera och sätter in det i en tidsaxel. När 
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i tiden det ska produceras diskuteras sedan mellan projekteringens aktörer och justeringar måste 

normalt göras utifrån andras krav. Vidare finns även en rad för milstolpar, där avgörande aktiviteter 

för projektet sätts in i tidsaxeln. Har varje aktör levererat enligt planen så styrks uppgiften från 

planen. Har någon däremot inte levererat, väcks frågan vad som är orsaken till utebliven leverans och 

hur problemet ska lösas. 

Ritningslista kan användas om det finns ett behov av att upprätta en sådan. Dock är den inte särskilt 

förekommande då ritningar oftast behandlas på planen. 

Därefter tas knäckfrågor som är av stor betydelse för projekteringens framskridande upp. Det kan 

vara frågor som berör många aktörer eller som är avgörande för utformningen av byggnaden. Även 

knäckfrågor noteras på tavlor i projekteringsrummet och synliggörs därmed för alla aktörer. 

Därpå går projekteringsgruppen vidare med Från/Till – matrisen. Matrisen används för att visualisera 

aktörernas frågeställningar på ett strukturerat sätt. På matrisen har varje aktör har en rad och en 

kolumn, och när en frågeställning dyker upp sätter frågande aktör en lapp där dennes kolumn möter 

den svarande aktörens rad, se figur 4.5. Då synliggörs frågeställningar utan att aktörerna måste läsa 

igenom ett protokoll. Det är enbart frågor som inte kan besvaras direkt som sätts upp på matrisen, 

på så sätt synliggörs tydligt vilka frågor respektive aktör ska besvara och vilka de vill ha besvarade. 

När en fråga sätts upp på matrisen diskuteras den av berörda parter så att alla förstår innebörden av 

frågan, matrisen fungerar då som ett diskussionsverktyg. Vidare blir det mycket tydligt om någon 

aktör släpar efter med att besvara sina frågeställningar, eftersom frågorna i dennes rad blir väldigt 

många. Vid projekteringsmöten spenderas normalt mest tid vid Från/Till – matrisen. 

 

Figur 4.5 Från/Till – matris. 
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Mötet avslutas med att gruppen går igenom beslutslistan (beslutslogg) och antecknar nya beslut som 

har fattats och diskuterar dessa så att alla är överrens. Under en projekteringsprocess blir 

beslutslistan totalt cirka 2-3 sidor. 

Efter varje möte digitaliseras samtliga tavlor och hålls kontinuerligt uppdaterade på en projekt-

databas, vilken alla i projekteringsgruppen har tillgång till. 

Vidare har mötesstrukturen ändrats, istället för projekteringsmöte ungefär var tredje vecka som vid 

traditionell projektering, hålls kortare möten varje vecka med en varaktighet på maximalt en timme. 

På projekteringsmöten avhandlas först alla gemensamma frågor, enligt ovanstående agenda, 

därefter avslutas det gemensamma mötet och aktörer som har interna frågeställningar bildar mindre 

grupper och fortsätter diskutera med enbart de inblandande parterna. Därigenom minskar tiden som 

personer i projekteringsgruppen måste sitta i möten som behandlar frågor som de inte berörs av. 

Arbetssättet kräver god disciplin från de inblandade aktörerna och projekteringsledaren måste se till 

att mötesstrukturen hålls. Till mötet ska aktörerna ha förberett sina lappar med frågeställningar, så 

att de vid mötet kan ställa frågorna direkt och inte behöver fundera på sina frågor under mötets 

gång. Mötet är inget tillfälle för projektering, det ska göras mellan möten. Mötet ska fungera som ett 

avstämningsmöte där projekteringens aktörer kan få sina frågor besvarade och lyfta upp nya 

frågeställningar. Genom en hög mötesfrekvens skapas ett bra driv i projekteringen, då projektörernas 

arbete stäms av varje vecka. Vid en traditionell projekteringsprocess med möten var tredje veckan 

har projektörer möjlighet att skjuta upp sitt arbete under en tid efter mötet. När MI-projekteringen 

bedrivs har projektörerna inte den möjligheten, eftersom nästa projekteringsmöte är redan efter en 

vecka. Som ett resultat av arbetssättet har följande vinster kunnat påvisas: 71 

 Skapar delaktighet – ingen kör sitt eget race. 

 Rätt förutsättningar för produktionen. 

 Tillförlitliga handlingar. 

 Effektivisering av projekteringsprocessen. 

 Kortare projekteringstid. 

Under observationer av projekteringsprocessen som bedrivits med arbetssättet MI har några av 

ovanstående vinster kunnat utläsas. Den största vinningen, som observerats är avsevärt förkortade 

mötestider i jämförelse med en traditionell projekteringsprocess samt ett ökat engagemang i 

gruppen. 

I projekteringens inledande skede kunde dock viss skepsis mot arbetssättet utläsas hos några 

konsulter. Det tillsammans med en ovana att arbeta med korta avstämningsmöten och visualisering 

av beslut, planer och frågeställningar ledde till att mötestiderna i ett inledande skede var längre än 

väntat, ibland upp till 1 ½ timme. Efterhand som projekteringen fortskred blev dock den allmänna 

stämningen till arbetssättet bättre, vilket även bidrog till ett bättre driv på projekteringsmöten och 

kortare mötestid. När projekteringen hade uppnått det stadiet låg mötestiden vanligtvis runt 30 

minuter. En majoritet av inblandade aktörer tycker att det är just den kortare mötestiden är den 

främsta fördelen med arbetssättet. En av projektörerna uttrycker det såhär: 
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”Det är bra att man slipper sitta och lyssna i flera timmar, på sådant som inte berör en direkt.”            

– David Levin, EL-projektör, GC gruppen. 

Eftersom projekteringsmöten enbart fungerar som avstämningsmöten, där kontroll av nuläget, 

beslut och knäckfrågor behandlas gemensamt och frågor mellan olika discipliner tas upp enskilt 

lägger det ett ökat ansvar på de olika disciplinerna att själva söka svar på sina frågor hos andra 

discipliner. Utifrån vad författaren har observerat under studien bidrar det till en ökad involvering 

och engagemang i projekteringsgruppen. När personer i gruppen tilldelas ett större ansvar för 

samordningen av sina byggdelar, installationer eller produkter med andra discipliners erhålls även ett 

ökat engagemang, eftersom en majoritet vill göra ett så bra jobb som möjligt. 

Arbetssättet är fortfarande okänt för många av de projektörer som Veidekke Entreprenad region 

Skåne samarbetar med, vilket skapar en viss inkörströskel innan alla är införstådda i hur arbetssättet 

är tänkt att fungera och projektörerna förlikat sig med att det är så projekteringen ska drivas. Det 

finns även ett antal projektörer som är kritiska till arbetssättet. De menar framförallt att det medför 

en ökad restid eftersom det är projekteringsmöte varje vecka, vilket minskar tiden för projekterings-

arbete. Några projektörer tycker även att de får en sämre helhetsbild av projektet eftersom de i 

mindre utsträckning deltar i diskussioner som andra discipliner har med varandra.  

4.4 VDC på Veidekke 

4.4.1 Bakgrund och mål 

I slutet av 2008 fattades ett lokalt beslut av ledningen för region bygg Stockholm att initiera ett 

pilotprojekt med VDC, vilket startade i januari 2009. Idén om att starta pilotprojekt med VDC föddes 

från flera håll samtidigt. Dels från individer i olika regioner, dels genom region bygg Stockholms 

utvecklingsarbete. Veidekke tog då kontakt med CIFE på Stanford University och ett antal personer 

från region bygg Stockholm genomgick deras VDC-kurs. Veidekke blev medlemmar i CIFE 2008. 

Grundtanken var att inledningsvis initiera en produktionspilot, men tack vare entusiastiska med-

arbetare initierades en projekteringspilot parallellt. Tanken med pilotprojekten var att utvärdera hur 

VDC kan stödja och fungera som ett verktyg i MI-processen. VDC var 2009 ett av de största 

utvecklingsprojekten i Veidekke Entreprenad och kommer att vara det även under 2010.72 

Fram till mars 2010 har enbart region bygg Stockholm bedrivit en implementering av VDC. I mars 

2010 genomförde CIFE en VDC-kurs i Stockholm med 28 deltagare från Veidekkes samtliga regioner. 

Efter kursen finns det kompetens för att starta pilotprojekt i Veidekkes alla regioner i Sverige, en 

fortsatt implementering måste dock göras i mycket små steg. Under en implementeringsprocess 

måste mycket stöd och erfarenhetsåterföring från region bygg Stockholm erhållas för att 

implementeringen ska bli så lyckosam som möjligt.73 

Ledningsgruppen för Veidekke Entreprenad har arbetat fram mål för implementeringen av VDC. 

Målen har även diskuterats av deltagarna på VDC-kursen i mars 2010, slutsatsen angående målens 

prioritet var då den samma som ledningsgruppens. Veidekkes huvudmål med implementeringen av 

VDC är att använda VDC som ett verktyg i MI-arbetet både under projektering och produktion, 

process och modell ska tillsammans stödja sättet att arbeta. Sedan finns det sekundära mål såsom 

mängduttagning, kvalitetshöjning av projektering och produkt, lägre totalkostnad och så vidare. För 
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att förverkliga målens uppfyllelse ges socialt och tekniskt stöd åt pilotprojekten. Veidekke arbetar 

med att förankra målen i organisationens alla led genom att öka entusiasmen hos medarbetarna och 

genom ökat stöd åt de medarbetare som är intresserade. Hur väl målen uppfylls är svårt att mäta. 

Det kan göras genom exempelvis antalet initierade VDC-projekt, dock bör fler kriterier utarbetas för 

att kunna göra en noggrannare mätning.74 

Veidekke har under perioden som de arbetat med VDC skapat en positiv inställning till arbetssättet 

och många är positiv inställda till VDC-satsningen och ser stora möjligheter för dess potential. 

Samtliga respondenter som blivit tillfrågade om VDC i studien har uttryckt positiva åsikter om 

arbetssättet. Nedan presenteras några citat från studiens respondenter som arbetar med VDC. 

”Från början visste vi inget när vi sjösatte idén, men på kort tid har vi fått handfasta konkreta resultat 

som visar att vi är på rätt väg.” – Jonas Bill, Affärs- & projektutvecklare, Veidekke. 

”Som projekteringsverktyg är VDC mycket kraftfullt.” – Stefan Söderberg, Projektutvecklare, Veidekke 

4.4.2 Projektering med ICE 

Veidekke Entreprenad, i region bygg Stockholm, tillämpar ICE metodik när de bedriver projekteringar 

med VDC. För att kunna bedriva projekteringsmöten enligt arbetssättet har de utformat vad CIFE 

kallar för iRoom, se figur 4.6. Där sitter alla involverade aktörer och arbetar vid sina personliga 

bärbara datorer och har tillgång till både ett internt och externt nätverk genom vilka de kan ansluta 

till nätverken på sina respektive kontor. Det finns även en interaktiv tavla, som genom integrering 

med en dator kan registrera tryck från fingrar och pennor. Anteckningar som gjorts med en penna 

sparas på datorn och kan efter mötets slut distribueras till mötets deltagare digitalt. Bilden som 

projiceras på skärmen kan också styras med fingertryck. Vidare innehåller rummet en vanlig 

projektor för att projicera protokoll, mötesagenda, samgranskningsmodeller med mera.  

 
Figur 4.6 iRoom kv Sädesärlan, Stockholm. 
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4.4.2.1 Organisation 

Projektering med metodik från ICE kräver att organisationen ser lite annorlunda ut än vid mer 

traditionell projektering. Samtliga respondenter är överrens om att en ny kompetens som krävs är en 

VDC-ingenjör. VDC-ingenjörens främsta uppgift är att samordna konsulternas arbete. Det görs genom 

att slå ihop konsulternas modeller till en samgranskningsmodell för kollisionskontroll samt säkerställa 

att modellerna fungerar mot programvaror för kalkyl, mängduttagning och dylikt75. I ett inledande 

skede då endast ett fåtal personer besitter kunskapen att arbeta med modellhantering kan det leda 

till att personerna arbeta enbart med den typen av arbetsuppgifter i olika projekt. På sikt bör dock 

personen tilldelas andra uppgifter och arbeta som exempelvis entreprenadingenjör och följa med 

projekten ut i produktion. Arbetsuppgifterna tenderar annars till att bli alltför enformiga, vilket 

varken gynnar den anställde eller företaget.76 

Många respondenter uttrycker också att projekteringsledarens roll breddas lite. Projekteringsledaren 

måste vara väl införstådd i arbetssättet och öppenheten som det kräver, och även kunna förmedla 

det till projektörer och konsulter som inte tidigare har arbetat med VDC eller känner sig osäkra. 

Projekteringsledaren måste också vara bekväm med tekniken som används. Även om det ligger på 

VDC-ingenjören att hantera samordning av modeller och känna till programvarornas möjligheter och 

begränsningar är det ändå nödvändigt att projekteringsledaren har grundläggande kunskaper i 

tekniken för att kunna styra och leda arbetet. Arbetssättet kräver att projekteringsledaren kan 

besvara frågor snabbt och hjälpa beställaren att fatta snabba beslut för att arbetet ska kunna fortgå 

när alla sitter och arbetar tillsammans, därför måste projekteringsledaren vara erfaren från tidigare 

projekteringsarbete. 

För projektörernas del är den största förändringen från traditionell projektering att de i större 

utsträckning måste dela information och dela tankar som inte är genomarbetade eller färdiga. Det 

kan vara en tröskel att komma över eftersom ingen gillar att dela information eller visa något som 

personen inte tänkt igenom. Projekteringsledaren måste då vara tydlig och påpeka att denne inte 

förväntar sig att det ska vara en genomarbetad och slutgiltig lösning, men att den måste lyftas upp 

för diskussion så att gruppen kan lösa den tillsammans.77 Från många projektörer är ofta två personer 

närvarande på projekteringsmötet, en person som modellerar och en handläggare som tar beslut. 

Det beror ofta på att den som har längre erfarenhet och är den som tar beslut inte är samma person 

som bygger upp modellen. Det förkommer dock i vissa fall att det är samma person, vilket är att 

föredra om det är möjligt. 

Vid ett inledande IT-startmöte bör IT-personal involveras för att skapa rätt miljöer, sätta upp servrar, 

uppkopplingar och virtuella tunnar så projektörerna kommer åt nätverken på deras kontor. 

Samtliga respondenter som intervjuats om VDC har samstämmiga meningar att ovanstående roller är 

nödvändiga. Vidare tycker alla respondenter att projekteringsorganisationen, med ovanstående 

medarbetare, har de kompetenser som organisationen behöver för att hantera arbetssättet och 

teknikmognaden som det kräver. Efterhand som användningen av VDC utvidgas i organisationen bör 

dock nuvarande yrkesroller utvärderas. På sikt skulle företaget kunna definiera olika typer av VDC-

ingenjörer. Dels en typ av VDC-ingenjör som har djupare kunskap om teorier bakom VDC och en 
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större förståelse för process och metodik, och därför får ett större ansvar för utveckling. Dels en VDC-

ingenjör som är specialiserad på modellhantering och som tillämpar den process och metodik som 

tas fram. Att i nuläget sysselsätta olika typer av VDC-ingenjörer anses av författaren dock inte vara 

möjligt. En sådan utökning bör utvärderas när användningen av VDC har blivit mer omfattande i 

företaget. 

Veidekke har med införandet av VDC upptäckt ett nytt rekryteringsbehov, VDC-ingenjören som 

beskrivs ovan. I nuläget är det brist på den typen av entreprenadingenjör på den svenska mark-

naden.78 Eastman m.fl. menar att det kommer vara brist på den typen av kompetens ett antal år 

framöver innan utbildningsbehovet har uppnåtts79. Veidekke samarbetar därför med Kungliga 

tekniska högskolan och Luleå tekniska universitet genom sponsring av studenter i olika projekt- och 

examensarbeten. Det är ett samarbete som företaget vill fortsätta med på Veidekke Sverige nivå 

med någon som har ett övergripande ansvar för VDC-utvecklingen i företaget.80 

4.4.2.2 Process 

Processen som Veidekke tillämpar i projekteringsskedet i VDC-projekt grundar sig på ICE-metodik. 

Exakt hur processen bedrivs varierar något beroende på vilken projekteringsledare som driver 

projekteringen. Projekteringsmöten hålls vanligtvis en gång i veckan under en hel dag. Veidekke 

försökte i ett inledande skede att ha halvdagsmöten två dagar i veckan. Det visade sig dock att det 

var för kort tid mellan möten, dels för att typen av projekt krävde eftertanke och alternativsökande 

och dels för att det blir för mycket restid i förhållande till tiden som finns tillgänglig för arbete. Stefan 

Söderberg har varit projekteringsledare på alla hittills slutförda ICE-projekteringar och bedriver sina 

projekteringsmöten efter nedanstående agenda. 

1. Genomgång av rullande tidplan. 

2. Max 10 min/konsult för att presentera vad de gjort och vad de ska jobba med och vill få svar 

på under dagens möte. 

3. Kollisionskontroll. 

4. Arbete i mindre grupper. 

5. Fortsatt arbete för att skapa informationsflöde. 

6. Uppdatera rullande tidplan, med post-it-metoden. 

7. Utvärdering av dagens möte. 

Mötet inleds med genomgång av en rullande tidplan. Aktiviteter och övriga punkter stäms av för att 

kontrollera vad som utförts av projektörerna och vad som inte utförts. På så sätt lyfts aktiviteter som 

ska utföras upp på bordet, och de som inte är utförda kan diskuteras och anledningen till att de inte 

utförts fastställas. Genom det pressas aktörerna till att utföra de aktiviteter som de ålagts att utföra, 

då de vet att det kommer att kontrolleras fortlöpande. 

Därefter får varje konsult högst 10 minuter var, för att presentera sin modell och vad de har gjort den 

senaste veckan. Konsulten får även presentera vad de ska jobba med under dagens möte samt vilka 

frågor de vill ha besvarade. Med upplägget måste konsulterna tänka igenom vad de har gjort och vad 

de ska göra, vilket bidrar till ökad involvering och engagemang. Har konsulterna varit produktiva syns 

det dessutom tydligt när de gör sin presentation, vilket kan vara en morot för många. 
                                                           
78

 Hindersson (2010-04-19) 
79

 Eastman m.fl. (2008) 
80

 Intervju Bill (2010-06-18) 



41 

Mötet fortsätter sedan med att en kollisionskontroll genomförs. Då har alla konsulters modeller 

slagits ihop i en samgranskningsmodell av VDC-ingenjören, och genom datorns programvara 

genereras en lista av kollisioner per automatik. Listan har innan mötet bearbetats av VDC-ingenjören 

som ser över relevansen av kollisionerna och sorterar dem på ett mer strukturerat sätt. På mötet 

diskuteras relevanta kollisioner med inblandade konsulter för att hitta en lösning. 

När kollisionskontrollen är utförd är det viktigt att projekteringsledaren försöker styra upp arbetet, så 

att de som behöver samarbeta och diskutera olika frågeställningar gör det och andra som inte berörs 

av varandra börjar arbeta. Annars är det vanligt förekommande att diskussioner som inte berör 

samtliga fortsätter under mötets gång och personer som inte berörs av frågan ändå sitter och 

lyssnar. Då blir arbetet ineffektivt, varför det ligger på projekteringsledaren att tydligt signalera att 

det gemensamma mötet är avklarat för tillfället och det är självständigt arbete eller arbete i grupp 

för personer som har frågeställningar att diskutera. 

Även om någon aktör inte är involverad i någon diskussion eller gemensamt arbete, är det bra om 

denne stannar kvar i projekteringsrummet. Det är nämligen ofta som nya frågeställningar uppstår, 

som behöver diskuteras eller besvaras. Att alla sitter och arbetar i samma lokal, oavsett om alla 

jobbar enskilt eller ej, bidrar till ett positiv informationsflöde. Projekteringsgruppen blir involverad i 

projektet vilket leder till ett ökat engagemang och en bättre slutprodukt. 

När dagen börjar närma sig sitt slut uppdateras tidplanen med nya aktiviteter och annat som ska 

utföras till nästa vecka eller längre fram i tiden. Den nya tidplanen stäms av vid nästkommande 

veckas möte. 

I ett inledande skede, då arbetsmetoden är ny för många, är det bra att avsluta mötet med en ut-

värdering av dagens möte. Då summeras tankar och funderingar som väckts under dagen, men 

framförallt diskuteras hur arbetssättet fungerar och förslag på förändringar tas upp. Det är viktigt då 

arbetssättet hela tiden måste utvecklas och förbättras eftersom det fortfarande är förhållandevis 

obeprövat. 

Ovanstående agenda är ingen generell agenda som används under samtliga ICE-projekteringar i 

Veidekke, region bygg Stockholm, utan varierar något beroende på vem som är projekteringsledare.  

Inställningen till arbetssättet hos de projektörer som Veidekke använder sig av vid projekteringen av 

kv Sädesärlan är övervägande positiv. En del projektörer har dock en del svårigheter med 

arbetssättet, det mest förekommande är att projektörer har svårt att arbeta under möten. Det kan 

bero på att projektörernas arbete till stor del bygger på stödfunktioner och medarbetare som inte är 

med på mötet utan enbart finns på det egna kontoret, att de har svårt att koncentrera sig under 

mötet då andra diskuterar eller att de inte finner någon inspiration under pågående möte. För en del 

är arbetssättet en mognadsprocess medan andra har svårt att arbeta under de former som 

arbetssättet kräver. För att komma runt några av dessa svårigheter ska Veidekke på kontoret i 

Sundbyberg nu erbjuda ett antal enskilda arbetsrum som ligger i anslutning till projekteringsrummet. 

Då kan projektörer som inte har något att diskutera för tillfället, arbeta ostört i det enskilda 

arbetsrummet. Rummet kan också användas om personer från projekteringsgruppen vill ringa några 

telefonsamtal ostört under dagen. När sedan allmänna diskussioner återupptas eller någon vill 

diskutera med projektören som sitter i det enskilda rummet, finns personen fortfarande på plats och 

kan då enkelt infinna sig direkt. Under observationen av ICE-projektering och samtal med projektörer 
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uttrycker ett antal projektörer att de tycker arbetssättet är bra och att det får dem att arbeta mer 

fokuserat med projektet. En av projektörerna har varit med vid ett flertal ICE-projekteringar hos 

Veidekke och är mycket entusiastisk kring arbetsformen, Lennart Rudhäll uttrycker det såhär. 

”Arbetsformen är bra! Jag har alltid med mig min bärbara dator och är van att arbeta på olika 

platser, så för mig fungerar det riktigt bra.” – Lennart Rudhäll, El-projektör, Projektel. 

4.4.5 POP-modell 

Veidekke använder sig inte av vad CIFE kallar för POP-modeller. Anledningen till det är att de 

upplever teorin alltför verklighetsfrämmande och ser inte vinsterna med att använda den. Stefan 

Söderberg utrycker det såhär. 

”Det känns som en teori som utgår från ett vitt papper och så ser våra projekt sällan ut. Det finns  

ofta en grundtanke, restriktioner och annat som redan är bestämt.” – 

 Stefan Söderberg, Projektutvecklare, Veidekke. 

Det är även författarens uppfattning att antalet projekt där det skulle vara användbart att definiera 

en POP-modell kan vara begränsad pågrund av förutbestämda villkor. Samtidigt som ett flertal 

respondenter är kritiska till POP-modellens nytta uttrycker två respondenter att ett av de mest 

förekommande problemen handlar om hur de ska strukturera de olika disciplinernas bygg-

informationsmodeller och hur gränsdragningar i modellen ska göras. Enligt teorin bakom POP-

modeller skulle sådana problem kunna minimeras om en POP-modell definierades81. Det är även 

sannolikt att vinsterna med en väldefinierad POP-modell kommer visa sig när bygginformations-

modellen ska användas vid exempelvis kalkyl- och inköpsarbete. Då är nämligen gränsdragningar och 

struktur avgörande för att rätt information ska kunna extraheras ur modellen. Det skulle därför vara 

intressant att pröva POP-modellens användbarhet i ett projekt med rätt förutsättningar för att 

verifiera huruvida den gynnar upplevda problem i projektet eller ej. 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
I kapitlet redovisas och diskuteras de slutsatser som gjorts. Inledningsvis besvaras studiens 

forskningsfrågor och därigenom studiens syfte. Därefter presenteras författarens förslag och 

rekommendationer till företaget angående ett nytt arbetssätt som bör tillämpas om företaget ska nå 

uppsatta mål med implementeringen av VDC. Slutligen tar författaren upp förslag till fortsatt 

forskning. 

5.1 Forskningsfrågor besvaras 

Forskningsfråga I 

Vilka mål och strategier har Veidekke med införandet av VDC? 

Veidekke Entreprenads målsättning med att implementera VDC i företaget är; VDC ska användas som 

ett verktyg i MI-arbetet i både projektering och produktion. Process och modell ska stödja sättet att 

arbeta. Målet är framarbetat av ledningsgruppen och har diskuterats vid VDC-kursen i mars 2010 och 

slutsatsen som kursdeltagarna drog, var att huvudmålet skulle vara som ovan. I projekteringsskedet 

innebär arbetssättet att det framförallt ska öka involveringen hos projektörer och andra aktörer som 

deltar vid projekteringen och därigenom skapa ett ökat engagemanget i projekteringsgruppen. Det 

resulterar i att projekteringsmöten blir effektivare och kan kortas ner till mellan 30 och 60 minuter, 

till skillnad från traditionella projekteringsmöten som pågår i flera timmar. Vidare har följande vinster 

erhållits när arbetssättet tillämpats; bättre handlingar, mindre fel, bättre förutsättningar för 

produktion och en effektivare process med snabba beslut. Det leder i slutänden till ökad effektivitet 

och att företaget blir mer kostnadseffektivt. MI-projektering kräver dock att projekteringsgruppen 

träffas varje vecka för ett kortare avstämningsmöte. Det behövs för att skapa det högre tempo som 

erfordras för att projekteringstiden ska kortas. 

Strategin som Veidekke arbetar efter, för att uppnå VDC-målen, är att förankra målen i organisa-

tionens alla led genom att öka entusiasmen hos medarbetare. Det görs genom ett ökat stöd åt de 

medarbetare som är intresserade. När nya pilotprojekt startas är det viktigt att medarbetare som 

inte tidigare arbetat med VDC får både socialt och tekniskt stöd från personal som har kunskap och 

erfarenhet av VDC-arbete sedan tidigare. I ett inledande skede kan förutom tekniska problem, även 

medarbetare som jobbar med implementeringen få handskas med sociala problem. De sociala 

problemen kan vara varierande, men grundar sig ofta i människors ovilja till förändring. Då gäller det 

att företaget får med alla i projekteringsgruppen i arbetssättet, så att alla arbetar för samma mål. 

Forskningsfråga II 

Hur ser organisation och process ut vid VDC-arbete på Veidekke? 

Sedan VDC har implementerats i Veidekkes organisation har ett antal förändringar i organisation och 

process genomförts. Kompetensen i organisationen har breddats eftersom kunskaper om virtuellt 

byggande krävs för att bedriva en projekteringsprocess med VDC. För att skapa den typen av 

kompetens i företaget har ett 30-tal medarbetare genomgått Stanford University´s VDC-kurs. 

Veidekke har även rekryterat ett antal nyutexaminerade ingenjörer med kunskap inom VDC/BIM. För 

att kategorisera den nya kompetensen i organisationen har en ny yrkesroll definierats, VDC-ingenjör. 

VDC-ingenjörens arbetsuppgifter är framförallt att samordna de olika konsulternas arbete. Det 

innebär att skapa en gemensam samgranskningsmodell där alla ingående konsulters modeller finns 

med, genomföra kollisionskontroll och säkerställa att material för kalkyl, mängduttagning och annan 
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information går att extrahera ur modellen. VDC-ingenjören är en ny kompetens i projekterings-

gruppen och är den som ansvarar för bygginformationsmodellen. VDC-ingenjören är även den enda 

nya yrkesroll som har definierats. Dock har projekteringsledarens kompetens breddas för att kunna 

hantera VDC. De projekteringsledare som driver en ICE-projektering på Veidekke har genomgått VDC-

kurser för att få erfordriga kunskaper om VDC för att driva den typen av projektering. För även om 

VDC-ingenjören hanterar modell och teknik bör projekteringsledaren besitta grundläggande 

kunskaper om tekniken men framförallt ha goda kunskaper i hur metodik, process och organisation 

bör utformas och drivas. 

Även processen har genomgått förändringar sedan VDC implementerades. När Veidekke i nuläget 

bedriver en projekteringsprocess tillämpas ICE metodik. Det innebär att alla discipliner under en dag i 

veckan sitter samlade i ett arbetsmöte. Under mötet avhandlas gemensamma frågor, avstämning 

mot tidplan görs, kollisionskontroll genomförs, diskussioner hålls och de olika disciplinernas konsulter 

bedriver kontinuerligt arbete med deras respektive modell. Eftersom alla sitter samlade i ett och 

samma rum när arbete bedrivs, skapas ett positivt informationsflöde mellan konsulterna och en ökad 

involvering och engagemang skapas i gruppen.  

Forskningsfråga III 

Kan, och i så fall hur, organisation och process utvecklas till fördel för VDC-arbetet? 

Veidekke, region bygg Stockholm, har i nuläget kommit igång bra med implementeringen av VDC i 

projekteringsfasen. Ett flertal bostadsprojekt med ICE-projektering har genomförts och arbetssättet 

börjar sprida sig och väcker intresse bland medarbetare. För att skapa goda förutsättningar för att 

huvudmålet med implementeringen av VDC ska uppfyllas bör arbetssättet, ICE, som idag används vid 

projektering av VDC-projekt integreras i arbetssättet MI-projektering, enligt förslaget i kapitel 5.3. 

MI-projektering är välbeprövat inom företaget och då VDC-målet är att stödja MI-arbetet bör de slås 

ihop till ett arbetsätt för att skapa goda förutsättningar för målens uppfyllelse. Det skulle också vara 

välgörande för utvecklingen av arbetssättet kring VDC om projekteringsprocess bedrevs på ungefär 

likartade sätt av olika projekteringsledare. I nuläget bedriver olika projekteringsledare processen 

med stor variation vilket försvårar utveckling, utvärdering, uppföljning och erfarenhetsåterföring, 

eftersom alla har olika utgångspunkt. Hade däremot företaget enats om en gemensam process hade 

utvärdering och utveckling blivit lättare då medarbetarna i organisationen utgår från ett gemensamt 

arbetssätt.  

Organisationen vid VDC-projektering har kompletterats med en VDC-ingenjör och en 

kompetenshöjning av projekteringsledaren. Den kompletteringen anses både av författaren och av 

studiens respondenter vara tillräcklig för att projekteringsprocessen ska kunna bedrivas effektivt. I 

region bygg Stockholm har Veidekke VDC-ingenjörer och projekteringsledare med rätt kompetens. 

Därför behöver det i nuläget inte genomföras några förändringar i organisationen.  

Forskningsfråga IV 

Hur ser organisation och process ut i de delar av organisationen som inte använder VDC, måste 
anpassningar och förändringar göras, och i så fall vilka, för att möjliggöra en implementering av 
VDC? 

Veidekke, region Skåne, har en klar fördel vad det gäller förutsättningarna att implementera VDC i 

organisationen. Det tack vare att MI-projektering idag är ett inarbetat arbetssätt i regionen. 

Skillnaderna mellan det av författaren föreslagna arbetssättet, som bör tillämpas vid en VDC-
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projektering i företaget, och det arbetsätt som nu tillämpas vid MI-projektering är endast några få. 

Den största skillnaden är, som tidigare nämnt, att projekteringsmöten med VDC bedrivs som 

arbetsmöten och pågår en hel arbetsdag, medan nuvarande MI-projektering bedrivs som 

avstämningsmöten och pågår endast mellan 30 och 60 minuter. Det hindrar dock inte att mötet 

inleds men ett gemensamt avstämningsmöte som bedrivs snabbt och effektivt, i enlighet med 

tankarna bakom MI-projektering. Därefter tar projekterings- och modelleringsarbete vid och 

projekteringsgruppen kan arbeta i samma lokaler för att skapa det positiva informationsflöde som 

beskrivs i rapporten. Då finns det möjlighet för gruppmedlemmar som har gemensamma 

frågeställningar att diskutera idéer och tankar, medan de som för tillfället inte har några gemen-

samma frågeställningar kan arbeta enskilt vid sin arbetsplats. Mötet avslutas sedan med en 

gemensam genomgång av resterande punkter på agendan, som återigen genomförs enligt MI-

filosofi. Med ovanstående upplägg erhålls effektiviteten och involveringen från MI-projektering 

samtidigt som arbetssättet tar tillvara på vinsterna från VDC, så som positivt informationsflöde, 

tillförlitliga handlingar och ökat engagemang. 

Organisationen måste tillsätta en ny yrkesroll, VDC-ingenjör, för att kunna bedriva en projekterings-

process där VDC är integrerat. Personens arbetsuppgifter är att hantera olika discipliners modeller, 

se till att samgranskningsmodellen fungerar, utföra kollisionskontroll och övriga analyser, extrahera 

information ur modellen och så vidare. Företaget måste också säkerställa att projekteringsledare 

som ska bedriva VDC-projektering har den kompetens som krävs för att processen ska kunna drivas. 

Företaget måste även skapa tekniska förutsättningar i regionen i form av hård- och mjukvara samt 

skapa rätt miljöer.  

5.2 Förutsättningar 
Veidekkes mål med implementeringen av VDC är väldigt tydlig; VDC ska användas som ett verktyg i 

MI-arbetet i både projektering och produktion. Process och modell ska stödja sättet att arbeta. Målet 

anses av författaren vara välförankrat i organisationen. Även om inte alla respondenter utrycker 

målet för användningen av VDC på samma sätt, så uttrycker alla det med samma innebörd. VDC ska 

öka engagemanget och involveringen i projekteringsgruppen. Vilket studiens resultat visar på att det 

gör. 

”VDC väcker ett stort engagemang både internt och externt.” – Jonas Bill, Affärs- &  

projektutvecklare, Veidekke. 

”Arbetssättet leder absolut till ett ökat engagemang.” – Kristin Nilsson, VDC-ingenjör, Veidekke. 

Eftersom det idag används ett väl fungerande arbetssätt, i region Skåne, för att tillämpa MI i 

projekteringsprocessen bör det arbetssättet utgöra grunden för att VDC på ett effektivt sätt ska 

implementeras i organisationen och stödja företagets målsättning. Arbetssätten som tillämpas under 

projekteringsprocessen för MI-projektering och ICE-projektering är lika i många avseenden. Att 

förena de två arbetssätten i en hybrid kräver därför inga stora förändringar varken i organisation eller 

process. Studiens respondenter med insyn i bägge arbetssätten delar författarens uppfattning om 

möjligheterna till att kombinera de två sätten i en hybrid. 

”Både MI och ICE handlar om att involvera och skapa engagemang i gruppen. Det är väl det som gör 

det alldeles utmärkt att gifta ihop till en enhet.” – Jonas Bill, Affärs- & projektutvecklare, Veidekke. 
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”Att få ihop MI med VDC känns som en jättestor potential till utveckling.” – Emile Hamon, 

Verksamhetsutvecklare, Veidekke. 

Det skulle främja företaget på många vis om Veidekke Sverige hade enats om ett gemensamt 

arbetssätt för hur företaget ska bedriva en projekteringsprocess där VDC är integrerat. Möjligheterna 

att kontinuerligt utveckla arbetssättet skulle öka om företagets samtliga regioner utgick från samma 

modell för att driva projekteringsprocessen. Då skulle erfarenheter och förbättringsområden kunna 

utbytas mellan regionerna och en kontinuerlig utveckling därigenom åstadkommas. Använder 

företaget samma arbetsätt i hela landet ökar dessutom möjligheterna för gemensamma utbildningar, 

framförallt interna. Driver däremot de olika regionerna sina projekteringsprocesser på olika sätt, så 

försvårar det en gemensam utveckling och erfarenhetsåterföring, eftersom de olika regionerna har 

olika utgångslägen och därigenom olikartade problem.  

5.3 Förslag på nytt arbetssätt 
De två arbetssätten, MI-projektering och ICE-projektering, som beskrivs i kapitel 4.3 respektive 4.4 

har som tidigare nämnts en rad likheter. I detta avsnitt ger författaren ett förslag till hur de två 

arbetssätten kan kombineras i en hybrid. Det föreslagna arbetssättet bör övervägas, för att sedan 

implementeras som ett gemensamt sätt att bedriva en projekteringsprocess i företaget. För den del 

av organisationen som idag tillämpar MI-projektering innebär förändringen i stora drag att 

implementera projektering med bygginformationsmodeller och utveckla processen enligt kapitel 

5.3.2. Organisationen måste även kompletteras med nödvändig kompetens. Medan det för den del 

av organisationen som idag arbetar med ICE-projektering framförallt innebär att införa ett gemen-

samt och strukturerat arbetssätt. Nedan presenteras det föreslagna arbetssättet med beskrivning av 

organisation och process. 

5.3.1 Organisation 

Organisationen bör under ett integrerat arbetssätt tillämpa den organisationsform som idag används 

vid ICE-projektering i Veidekke, region bygg Stockholm. Det innebär att en VDC-ingenjör som kan 

hantera bygginformationsmodellen måste finnas i organisationen. Projekteringsledaren bör också ha 

grundläggande kunskap och vara bekväm med tekniken som används, för att kunna styra och leda 

arbetet. Projekteringsledaren måste även vara väl införstådd med arbetssättet och öppenheten som 

det kräver. Organisationen måste också ha tillgång till IT-personal som är införstådd i vad tekniken 

fordrar och kan uppfylla kraven som den ställer, vad det gäller hård- och mjukvara, infrastruktur, 

uppkopplingar till lokala och externa nätverk med mera. Det är även viktigt att konsulter och 

projektörer som involveras i projekteringen vill testa nya arbetssätt och vågar ha en öppenhet för att 

skapa engagemang och en bättre produkt. 

5.3.2 Process 

Det skulle även vara fördelaktigt för företaget om en gemensam agenda för hur ett 

projekteringsmöte för en integrerad MI/ICE projektering arbetas fram. Agendan måste dock 

kontinuerligt utvecklas för att processen ständigt ska kunna förbättras för att ta till vara på de 

tekniska möjligheter som VDC tillhandahåller. Ett förslag på en sådan agenda presenteras längre fram 

i detta kapitel. Förslaget är tänkt att fungera som grundstomme vid en MI/ICE projektering. Agendan 

måste fortlöpande utvärderas då den är utformad efter en hopslagning av två arbetssätt och inte har 

prövats i ett verkligt projekt. 
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För att kartlägga hur en integrering av de två arbetssätten ska bli så enkel och framgångsrik som 

möjligt har likheter och skillnader mellan arbetsätten tagits fram och presenteras här nedan. 

Likheter 

 Syftet med båda arbetsätten är att skapa involvering och engagemang. 

 Visualisering av planer, antingen digitalt eller genom tavlor i projekteringsrummet. 

 Flertalet gemensamma punkter på de mötesagendor som används. 

 Samma mötesfrekvens, en gång per vecka. 

 Snabba beslut tillämpas under mötet. 

 Eliminera slöseri. 

Skillnader 

 Mötesformerna är olika, MI-projektering tillämpar avstämningsmöten medan ICE-

projektering tillämpar arbetsmöten. 

 Mötestiden varierar, avstämningsmöten (MI) pågår mellan 30-60 minuter medan 

arbetsmöten (ICE) pågår en hel arbetsdag, alltså 7-8 timmar. 

För att integreringen mellan arbetssätten ska innebära så få förändringar som möjligt, har de likheter 

som finns tagits till vara på. De agendor, som presenterades i föregående kapitel, som används vid 

MI-projektering respektive ICE-projektering har med hjälp av underlag från intervjuer, observationer 

och författarens övervägande, slagits samman för att utgöra en ny stående agenda för det 

integrerade arbetssättet. Den stående agendan presenteras nedan. 

1. Beslutslista – föregående beslut 

2. Avstämning plan 

3. Från/Till matris – föregående frågor 

4. Max 10 min/konsult 

5. Kollisionskontroll 

6. Projekterings- & modelleringsarbete 

7. Knäckfrågor 

8. Från/Till matris – nya frågor 

9. Beslutslista – genomgång av nya beslut 

I ett inledande skede bör mötet avslutas med att en utvärdering av dagens möte genomförs. När 

projekteringsprocessen pågått ett tag behöver punkten inte vara stående, utan enbart tas upp vid 

behov. 

10. Utvärdering av dagens möte (i ett inledande skede) 

Ett antal punkter från de ursprungliga agendorna har strukits då de till stor del återspeglade samma 

aktivitet. Nedan redogörs för punkternas innehåll. 

Mötet inleds med att projekteringsledaren går igenom beslutslistan från föregående möte, på 

samma sätt som vid MI-projektering. Då säkerställs även i detta arbetssätt att alla i projekterings-

gruppen har uppfattat besluten och har möjlighet att komma med invändningar om något är felaktigt 

eller utelämnats. Var 3-4 vecka, beroende på intensiteten i projektet, bör hela beslutslistan stämmas 
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av för att säkerställa att ingen i projekteringsgruppen har missat någon punkt. Det resulterar även i 

att gruppen får en kontinuerlig påminnelse om projektets framskridande. 

Därefter fortsätter mötet med att projekteringsgruppen gör avstämning mot gällande plan. Det är en 

punkt som i nuläget stäms av i ett inledande skede både vid MI- och ICE-projektering. Planen har en 

rad för varje aktör i projekteringsgruppen samt en rad för projekteringens milstolpar, varje kolumn 

utgör en tidsenhet (vanligtvis en vecka). Projekteringsgruppen diskuterar när i tiden olika handlingar 

ska produceras och levereras. Därefter placeras de in i tidaxeln. När aktiviteter är utförda och 

handlingar producerade styrks de från planen. Det medför att leveranser som inte utförs i tid blir 

kvar på planen. Leveransproblem kan då uppmärksammas fort och projekteringsgruppen kan 

diskutera problemen för att finna en lösning. 

Nästa punkt på agendan är att gå igenom Från/Till matrisen. Frågor som sitter kvar sedan tidigare 

möte tas upp för att kontrollera om de har besvarats. Frågor som inte har besvarats lyfts upp och 

anledningen till att de inte besvarats utreds. Genom att behålla Från/Till matrisen som tillämpas i MI-

projektering i det kombinerade arbetssättet bevaras den tydliga visualiseringen av projekteringens 

frågeställningar. Inga nya frågor tas upp i detta skede, det görs senare under mötet då projekterings- 

och modelleringsarbetet är avklarat. På så vis undviks att frågor som blir lösta under pågående möte 

sätts upp på tavlan och skapar onödigt arbete. 

Mötet fortsätter sedan med att varje konsult får maximalt 10 minuter för att presentera sin modell, 

vad de gjort den senaste veckan, hur de ska gå vidare och vilka frågor de vill ha svar på. Upplägget 

används i dag vid ICE-projektering i företaget och skapar eftertanke i hela projekteringsgruppen. 

Aktörerna i gruppen måste nämligen i förhand ha tänkt igenom vad de har gjort och vad de ska göra, 

det skapar involvering och engagemang i enlighet med MI och lämpar sig därför i det kombinerade 

arbetssättet. 

Sedan tar kollisionskontrollen vid. En samgranskningsmodell har skapats av de olika disciplinernas 

modeller och en kollisionskontroll har utförts. Den presenteras av VDC-ingenjören och kollisioner 

mellan olika aktörers byggdelar eller installationer diskuteras för att hitta en lösning. 

Kollisionskontrollen måste genomföras i lämplig omfattning och anpassas till det skede som 

projekteringen befinner sig i. Ställs en för ”stor” kollisionsfråga kan antalet kollisioner bli så många 

att det är orimligt att behandla alla i exempelvis ett tidigt skede. En del kollisioner är inte relevanta i 

alla skeden och omfattningen av kollisioner som behandlas bör därför anpassas till aktuellt skede för 

att samgranskningen ska vara effektiv. 

För att skapa ett positivt informationsflöde mellan aktörerna fortsätter mötet med projekterings- och 

modelleringsarbete. De i projekteringsgruppen som har frågeställningar att diskutera med andra gör 

det, och de som inte har något att diskutera för tillfället börjar arbeta med sina modeller. För dem 

som har svårt att arbeta medan diskussion pågår ska det finnas tillgång till enskilda intilliggande 

arbetsrum där de kan arbeta ostört. Då är de personer som arbetar enskilt fortfarande på plats när 

frågeställningar och diskussioner som berör dem uppstår. På så sätt bevaras det kontinuerliga 

informationsflödet mellan projekteringsgruppens medlemmar under arbetsmötet samtidigt som 

möjligheten att arbeta ostört finns. 

Efter att projekterings- och modelleringsarbete är avslutat börjar mötet närma sig sitt slut och de 

resterande punkterna på agendan ska effektivt avhandlas. Först diskuteras projekteringens 
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knäckfrågor för att belysa de frågeställningar som är av stor betydelse för projekteringens 

framskridande. Frågorna tas upp och noteras på tavlor fortlöpande under mötet gång. När mötet når 

denna punkt på agendan går projekteringsgruppen igenom antecknade knäckfrågor för att 

säkerställa deras riktighet och att alla har uppfattat dem. 

Därefter fortsätter mötet med Från/Till matrisen, på samma sätt som beskrivs under kapitel 4.3.4 

ovan. Fördelen med att genomföra det efter att projekterings- och modelleringsarbetet är utfört är 

att många frågor blir lösta under arbetets gång och nya uppstår. Hade matrisen uppdaterats tidigare 

under mötet hade den sannolikt behövt uppdateras igen, vilket bara skapar merarbete. 

Mötet avslutas med att beslutslistan uppdateras med nya beslut som tagits under dagen. Besluten 

avhandlas gemensamt för att klargöra eventuella oklarheter och säkerställa att alla i projekterings-

gruppen är överrens. 

När arbetssättet är i ett inledande skede är det viktigt att avsluta dagen med en utvärdering av 

mötet. Det är nämligen viktigt att vara lyhörd för nya idéer och utvecklingsmöjligheter, då 

arbetssättet fortfarande är i ett tidigt skede och hela tiden behöver utvecklas och förbättras. 

Efter varje möte digitaliseras samtliga tavlor och hålls kontinuerligt uppdaterade på en 

projektdatabas, till vilken alla projektörer har tillgång. Det skulle effektivisera processen om tavlorna 

i större utsträckning hölls uppdaterade med hjälp av en interaktiv tavla direkt under pågående möte 

för att slippa momentet med digitaliseringen i efterhand. Att utarbeta interaktiva mallar för planer 

och beslut, som ersätter dagens tavlor och lappar, bör göras omgående för att effektivisera 

processen genom att ta bort digitaliseringsarbetet i efterhand. När handskriva lappar används 

föreligger även stor risk att personen som utför digitaliseringsarbete efter projekteringsmötet inte 

kan tyda texten. Den risken elimineras när tavlorna är interaktiva och uppdateras digitalt under 

mötets gång. 

I det kombinerade arbetssättet mellan MI-projektering och ICE-projektering måste projekterings-

möten bedrivas som arbetsmöten och pågå under en hel arbetsdag. Om kortare mötestid skulle 

tillämpas skulle nämligen tiden som finns tillgänglig för arbete förkortas avsevärt och många av de 

vinster som uppnås med att tillämpa arbetssättet skulle gå outnyttjade. 

5.4 Generella rekommendationer för utveckling av VDC-arbetet i företaget 
Förutom att Veidekke enas om ett gemensamt arbetsätt kring VDC finns det ett antal åtgärder som 

bör vidtas för att gynna utvecklingen av VDC i företaget. 

 Gemensamma kurser, med deltagare från Veidekkes samtliga regioner, bör anordnas. 

Eftersom kunskapen om VDC i nuläget är god inom företaget och hela tiden ökar kan 

kurserna hållas internt i allt större utsträckning för att minska kostnaderna. De interna 

kurserna kan ha varierande inriktning och nivå, och innefatta allt från grundläggande teori, 

modellhantering och arbetsätt för operativa medarbetare, till långsiktig satsning och 

utveckling för medarbetare på mer övergripande nivå. De interna kurserna bör naturligtvis 

kompletteras med kurser som programvaruleverantörer anordnar kring ny och uppdaterad 

programvara. 
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 Det vore som tidigare nämnt gynnsamt för Veidekke om företaget arbetade utifrån samma 

process och hade en gemensam definition av allt som rör en sådan process och organisation i 

form av verktyg, yrkesroller och andra hjälpmedel. 

 Ett gemensamt system för erfarenhetsåterföring kring VDC bör även sättas upp. Ett sådant 

system skulle även gynnas av ett gemensamt arbetsätt kring VDC/MI efterson alla då utgår 

från samma process. 

5.5 Fortsatt forskning 
 Det vore av intresse att studera hur Veidekke tillämpar VDC i produktionsfasen i ett projekt 

som projekterats med ICE. Det skulle visa på vilken information som bör finnas i en modell 

för att den ska kunna användas i inköps- och produktionsfasen. Det bör också studeras hur 

personalen använder tekniken, vilka tekniska hjälpmedel som finns på arbetsplatsen och 

vilka som bör införskaffas eller utvecklas? Det vore även intressant att göra uppföljningar och 

beräkna vilka faktiska effekter som erhålls med VDC. 

 Vidare vore det intressant att undersöka vilka möjligheter som finns att använda VDC för att 

stödja MI-arbete i produktionsfasen. Vilka verktyg kan användas och hur blir utfallet? 

 Att kombinera energismarta byggnader med VDC har stor potential då effektiva 

energiberäkningar kan göras i bygginformationsmodellen. Hur kan det kombineras med 

Veidekkes klimatkoncept TellHus? Påverkar det intresset hos beställaren för energismarta 

byggnader och VDC? 
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Bilaga 3 Faktorer som möjliggör Integrated Concurrent Engineering 

 

  



 

Bilaga 1 – Intervjuguide, Virtual Design and Construction. 
Nedanstående frågor utgjorde grunden i de intervjuer som genomförts med respondenter som har 

en inblick i VDC. Intervjuerna inleddes med ett antal frågor för att kartlägga respondentens bak-

grund, referensram och inblick i VDC. Frågorna varierade beroende på hur respondenten arbetar 

med VDC. Uppdelningen skedde enligt nedanstående rubriksättning, alla respondenter fick besvara 

samma inledande frågor. 

Inledande 

Vad har du för befattning? 

Vad har du för bakgrund? Utbildning? 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Hur arbetar du med VDC, på vilken nivå? 

Mål & Strategier med VDC 

Varför föddes idén om att börja överväga en implementering av VDC? När var detta? 

Varför tog ni kontakt med Stanford University och CIFE? När var detta? 

När fattades det beslut om att implementera VDC? 

Vem tog beslutet att implementeringen skulle ske? 

När startade implementeringen i Sverige (STHLM)? 

Hur ser tidplanen för implementeringen ut (för de olika regionerna)? 

Startade implementeringen i alla faser (projektering, produktion, kalkyl osv)samtidigt? 

Anser du att det finns stöd för implementering och tidplan i respektive region? 

Finns det kompetens i alla regioner för en implementering? 

Ser du några hinder för fortsatta implementeringen? 

Vilket stöd ges till pilotprojekten? 

Finns det stöd i företagsledningen för VDC? 

Vilka är Veidekkes mål med implementeringen av VDC? 

Vem har satt upp målen? 

Hur arbetades målen fram? 

Hur arbetar ni för att förverkliga målen (strategier)? 

Går det att mäta hur väl målen uppfylls? 



 

Anser du att målen är förankrade i alla led i organisationen? 

Hur arbetar ni med att förankra målen i samtliga led i organisationen? 

Finns det en VDC-budget? Per vilken tidsenhet? 

Om JA: Anser du att budgeten är tillräcklig? 

Har ni samarbetspartners inom VDC? 

Samarbetar Veidekke Sverige och Veidekke Norge på något sätt i VDC/BIM? 

Projektering med VDC 

Vad skulle du säga är Veidekkes övergripande mål för användandet av VDC? 

Om ja: Hur är utfallet, ger VDC-arbetet resultat för målens uppfyllelse? 

Har ni tillämpat ICE i projekteringsprocessen i alla era VDC-projekt? Förekommer någon annan typ av 

projekteringsmöte? 

Hur länge, ungefär, brukar ICE sessionerna pågå (dag, timme, halvtimme)? Hur ofta? 

Hur hanteras aktörernas varierande projekteringstid på deras respektive modell? Finns det möjlighet 

för alla aktörer att arbeta med sin modell under sessionerna? Vad arbetar aktörer med, vars modeller 

redan är färdiga? 

Tycker du att det fungerar bra att under ICE, bilda mindre grupper för att lösa problem som sitter och 

diskuterar i samma rum?  

Har entreprenadformen varierat i VDC-projekten, eller har de alltid varit samma? 

Hur ser organisationen ut vid VDC-arbete i projekteringsfasen?  

Tar ni in externa konsulter för att täcka upp brister i intern kompetens? 

Har ni definierat nya yrkesroller för medarbetare sedan införandet av VDC/ICE?  

Känner du att det saknas någon kompetens vid VDC-arbete? 

Vem har vilka ansvarsområden? Samordningsansvar för projektering, modeller, osv.? 

Redogör för hur processen ser ut vid VDC-arbete i projekteringsfasen? Utgår du från en stående 

agenda? 

Är det något i processen som fungerar extra bra eller mindre bra? 

Anser du att processen bör förändras på något sätt? 

Tror du processen är väldefinierad för samtliga involverade parter? 

Hur arbetar entreprenörer/installatörer mellan projekteringsmöten? 



 

VDC kräver i många fall att projekteringens aktörer i större utsträckning delar information och kör 

med mer ”öppna kort” än vid en traditionell projekteringsprocess, kan det upplevas som ett 

problem? 

Använder ni er av POP-modeller?  

Om ja: Hur använder ni er av POP-modeller? 

På vilken detaljeringsnivå brukar ni definiera POP-modeller? (CIFE: Level A, Level B, 

Level C) 

Har POP-modeller funnits i alla VDC-projekt? 

Hur har det fungerat? Vem har engagerats i utformningen av modellerna? 

Hur säkerställs att alla modeller är konsekvent uppbyggda (t.ex. namn, detaljeringsnivå)? 

Vilka problem är de mest förekommande som ni stöter på? Är det även de mest bekymmersamma 

problemen? 

Hur arbetar ni för att motverka problemen? 

Ger det resultat, lyckas ni motverka problemen? 

Vad var ditt första intryck när du började arbeta med VDC på Veidekke? 

Får du det stöd du behöver från ledningen och de personer som har arbetat med VDC sen tidigare? 

Känner du till hur Veidekke arbetar med medarbetarinvolvering i projekteringsprocessen? 

Om ja: Vilka likheter/skillnader ser du mellan ICE och MI? 

Finns det några delar från respektive arbetsätt som du ser större eller mindre vinster med jämfört 

med andra delar? 

Hur ser du på möjligheten att kombinera arbetsätten i en form av hybrid? 

Hur skulle du sammanfatta dina erfarenheter av VDC? 

Frågor till medverkande projektörer 

Hur upplever du arbetsprocessen vid VDC-arbete i projekteringsfasen? 

Tycker du att arbetsprocessen är väldefinierad? 

Vad tycker du om att använda arbetssättet ICE vid projektering? Har du arbetat med det tidigare? 

Vilka är ICE´s främsta styrkor och svagheter? 

Vad skiljer arbetssättet från hur du är van att arbeta? 

Har ditt ansvarsområde förändrats p.g.a. VDC/ICE? Exempelvis samordningsansvar eller dyl.? 



 

Hur arbetar du mellan projekteringsmöten?  

Hur tycker du projekteringsorganisationen fungerar vid VDC-arbete? 

Tycker du att det saknas någon kompetens i organisationen vid ICE-sessionerna? 

Anser du att nya yrkesroller bör skapas i organisationen för att förbättra processen? 

Vilka problem är de mest förekommande som du ser det? Är det även de mest bekymmersamma 

problemen? 

Hur arbetar Veidekke för att motverka problemen? 

Hur arbetar du för att motverka problemen? 

Tycker du att det ger resultat, lyckas problemen motverkas? 

Får du det stöd du behöver från Veidekke och de personer som har arbetat mer med VDC tidigare? 

Har du arbetat med MI-projektering? Vilka likheter/skillnader ser du mellan ICE och MI? 

Känner du till Veidekkes mål för användandet av VDC? 

Vad är ditt helhetsintryck av VDC/ICE? 

 

Finns det något ytterligare du önskar tillägga? 

  



 

Bilaga 2 – Intervjuguide, Medarbetarinvolvering. 
Nedanstående frågor utgjorde grunden i de intervjuer som genomförts med respondenter som har 

en inblick i MI. Intervjuerna inleddes med ett antal frågor för att kartlägga respondentens bakgrund, 

referensram och inblick i MI. Frågorna varierade beroende på hur respondenten arbetar med MI. 

Uppdelningen skedde enligt nedanstående rubriksättning, alla respondenter fick besvara samma 

inledande frågor. 

Inledande 

Vad har du för befattning? 

Vad har du för bakgrund? Utbildning? 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Medarbetarinvolvering - allmänt 

Hur länge har Veidekke arbetat med MI? 

Vad var det som initierade idén om MI? 

Vad är grundtankarna i MI-arbete? 

Vad vill Veidekke uppnå med utvecklandet av MI? 

Hur utvecklades MI-processen, vad var det som gjorde att den fick den utformningen som den fick? 

Vad är resultatet av MI-arbetet så långt? 

Har förändring eller utveckling av MI skett sedan det initierades? 

Följs utvecklingen upp på något sätt(undersökningar, enkäter eller dyl.)? 

MI-projektering 

Vad är det som skiljer MI-projektering från tidigare använd, mer traditionell projektering? 

Vad är kopplingen mellan MI-projektering och Visuell planering (Korta beslutsvägar, synliggöra 

beslut, osv)? Vad skiljer dem åt? 

Vad är vinsterna med MI-metodik i projekteringsskedet? 

Ser du några brister i MI? 

Finns det, och i så fall vilka är de, beteenderegler för deltagarna i projekteringsskedet? 

Hur ser organisationen ut i projekteringsprocessen när MI-projektering tillämpas? 

Hur ser processen ut (vilken typ av möten hålls, hur ofta måste de hållas, hur länge pågår de)? 

Är CAD integrerat i större utsträckning än vi traditionell projektering? 

Krävs det att deltagarna kör mer med ”öppna kort” vid MI jämfört med traditionell projektering? 



 

Hur ser ansvarsfördelning och samordning ut? Är det annorlunda jämfört med vid ”traditionell 

projektering”? 

Vad är det största svårigheterna i att bedriva en MI-projektering? 

Fanns det motstånd hos inblandade konsulter/underentreprenörer/medarbetare när MI började 

användas? 

Om ja: Hur hanterades motståndet? 

Frågor till medverkande projektörer 

Vad har du några tidigare erfarenheter av MI-projektering? 

Hur upplever du arbetsprocessen fungerar vid MI-projektering?  

Tycker du att det är klart och tydligt (väldefinierad) hur arbetsprocessen ser ut? 

Vilka tycker du är MI-projekterings styrkor och svagheter? 

Vad skiljer arbetssättet från hur du är van att arbeta? 

Hur tycker du projekteringsorganisationen fungerar vid MI-projektering? 

Tycker du att det saknas någon kompetens i organisationen vid projekteringsmöten? 

 Får du det stöd du behöver från Veidekke och de personer som har arbetat med MI-projektering 

tidigare? 

Känner du till Veidekkes mål för användandet av arbetssättet? 

I vilken utsträckning arbetar du med 3D-projektering? 

Vad tycker du om att integrera exempelvis kollisionskontroll som en stående punkt på 

projekteringsagendan?  

 

Finns det något ytterligare du önskar tillägga?  



 

Bilaga 3 – Faktorer som möjliggör Integrated Concurrent Engineering. 


