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Förord  
Detta examensarbete omfattar 15hp och har utövats på den avslutande delen av 

högskoleingenjörsutbilningen inom byggteknik på Örebro universitet. Undersökningen har 

tagits fram i samarbete med Skanska AB. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till Malin Björklind på Skanska infrastruktur som hjälp till och handlett 

och kommit med idéer under hösten. Vi vill även passa på att tacka vår handledare Mats 

Persson som hjälpt till med sin handledning och värdefulla kommentarer kring arbetet. 

Ett stort tack till de som deltog i intervjuerna, det har varit mycket värdefull information som 

haft en central roll i vårt arbete.  
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Sofia Lyckeborn & Esra Raof 
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Sammanfattning 
 
Byggsektorn har brottats med flertal problem såsom låg produktivitet, kvalitetsbrister och 

höga byggkostnader. På senare tid har företag börjat satsat på nya arbetssätt som med hjälp 

av tekniken gör det möjligt att minska dessa problem. Ett arbetssätt som ska minska dessa 

problem är VDC, Virtual Design and Construction.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka ifall VDC gynnar produktionen samt vilka hinder 

man kan stöta på inom VDC.  

 

Undersökningen kommer utföras med hjälp av litteraturstudier och via intervjuer med 

personer av relevant utbildning eller som är arbetsförande på marknaden. För att undvika fall 

av fel information kommer undersökningen att kompletteras med litteraturstudier av böcker, 

artiklar, rapporter samt företagssidor. 

 

VDC är ett arbetssätt som bland annat går ut på att alla parter arbetar ständigt med varandra 

under byggprocessen. VDC i produktionen förbättrar bland annat kommunikationen, 

slutprodukten och arbetsplatsen i form av bättre kvalite och arbetsmiljö. Hinder som kan 

förekomma i produktionen är att den äldre generationen inte är redo för en sådan avancerad 

teknik. Med en kortare utbildning och uppmuntran så bör alla yrkesarbetare kunna hantera 

en 3D-modell. 

 

Undersökningar visar att impementering av VDC i produktionen skulle ge positiva 

framgångar. Yrkesarbetarna skulle bli mer delaktiga och få en större förståelse för projektet, 

vilket ger bland annat en förbättrad slutprodukt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: VDC, BIM, ICE, Virtuellt byggande, 3D-modeller, 4D, 5D 
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Abstract 
 
The construction sector has struggled with some problems such as low productivity, lack of 

quality and high construction costs. Recently, companies have started investing in new ways 

of working, that with the help of the technology and make it possible to reduce these 

problems. One way to reduce these problems is through VDC, Virtual Design and 

Construction. 

 

The purpose of this study is to investigate whether VDC support production in a positive way 

and what type of blocks you can bump into using VDC. 

 

Literature studies and interview studies will be conducted with experts in order to answer the 

purpose of this study. This report is limited to production. In order for the information not to 

be incorrect, we have chosen to do literature studies on books, articles, reports and company 

pages. 

 

VDC is a working method where all the parties work continuosly with each other during the 

process. VDC in production improves communication, workplace, end product and more. 

Obstacles that may occur in production are that the older generation is not ready for such 

advanced technology. With a shorter education and encouragement, all workers should be 

able to handle a 3D model. 

 

Studies show that VDC impregnation in production would produce positive results. The  

skilled workers would be more involved and gain a greater understanding of the project, 

which among other things provides an improved end product. 

 

 

 

 

 

 
Keywords: VDC, BIM, ICE, Virtual building, 3D-models, 4D, 5D 
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Begreppsförklaring 
 

APD-plan- En ritning över arbetslandskapet 

 

3D - 3D modell i tre dimensioner, x, y och z 

 

4D - 3D modell, x, y och z + tid 

 

5D - 3D modell, x, y och z + tid + ekonomi 

 

BIM - Building Information Model, Byggnadsinformationsmodell 

 

CIFE – Center for Integrated Facility Engineering, avdelning på Stanford University  

 

ICE - Integrated Concurrent Engineering 

 

Kollisionskontroll - Ett samordningsverktyg där alla olika projektörer lägger in sina ritningar till 

en gemensam modell där man kan finna eventuella kollisioner. 

 

VDC - Virtual Design and Construction 

 

Aktör - Arbetschef, arbetsledare, platschef, yrkesarbetare, beställare, underentreprenörer, 

arkitekt, hyresgäst med flera 

 

Projektör - De som projekterar, planerar och tar fram projektet. Kan vara arkitekt, konstruktör 

osv. 

 

Metrics - För att få ett förbättrat och ett mer effektivt arbete så kan metrics (mätetal) vara till 

hjälp genom att hela tiden mäta utfört arbete. 
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1 Inledning  
Kapitel ett redovisar bakgrunden och syftet med denna rapport, som sedan styrs upp med 

frågeställningar och avgränsningar till rapporten. Målgruppen och dispositionen kommer 

också att presenteras 

1.1 Bakgrund  

Dagens teknik är under en ständig utveckling. Utvecklingen som bland annat ger möjligheten 

till en förbättring för byggsektorn. Byggnader, vägar, broar, ledningar med mer är det som 

driver dagens samhälle och förenklar vardagen.   

 

Byggsektorn har brottats med flertalet problem såsom låg produktivitet, kvalitetsbrister och 

höga byggkostnader. [1] På senare tid har företag börjat införa nya arbetssätt som med hjälp 

av tekniken gör det möjligt att minska dessa problem. Med hjälp av programvaror är det 

möjligt att idag visualisera byggnaden i 3D innan den är byggd. Det går även att utföra ett 

flertal simuleringar utifrån byggnadens utformning och utföra kollisionskontroller för att 

upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede. Detta kan åstadkommas från 

byggnadsinformationsmodeller (BIM) och virtuellt byggande (VDC) som i sin tur medför en 

förbättrad och mer effektiv produktivitet. 

 

Skanska AB 
 

Skanska AB grundades 1887 och är ett stort bygg- och projektutvecklingsföretag i världen, 

med omkring 38 000 medarbetare. Under 2018 blev intäkterna 170,5 miljarder kronor och 

företaget finns numera i tio länder i europa och även i USA. [2] 

 

Likt andra ledande företag har Skanska ett arbetssätt. Arbetssättet som används på 

husavdelningen är visuell projektering och visuell planering. Visuell projektering kommer 

sedan att spridas vidare till andra avdelningar. [3] Arbetssättet omfattar veckomöten med alla 

projektörer, på mötet tar man upp de frågor som man samlat på sig under veckans gång.  



 7 

Dessa möten är lösningsinriktade och tidsbegränsade. Frågorna eller problem som har stötts 

på skrivs på post-it lappar som sedan sätts på en whiteboardtavla (se figur 1) med 

avsändare och mottagare. Detta kan även göras digitalt alltså en digital beslutslogg om det 

inte finns ett fysiskt utrymme för en whiteboardtavla. 

Figur 1. Visar Skanskas arbetssätt, visuell projektering. 

Med hjälp av detta arbetssätt så har många problem kunnat lösas direkt på mötet och det blir 

tydligare hur beroende man är utav varandra. För att detta ska kunna fungera så ska varje 

projektör som deltar ha en mandat för att besvara de frågor som uppkommit. Detta har gjort 

att projekteringsarbetet hos Skanska har blivit effektivare, gett högre kvalitet och gjort att 

projekteringen håller sig till tidsplanen. [4] 

Visuell planering är morgonmöten där arbetsledaren och produktionschefen samlas runt en 

tavla och går igenom tidplanen och tar upp de frågor som behöver lösas inför dagen. [3] 

När Skanska infrastruktur till exempel ska projektera en järnväg är det inte lika lätt att få till 

ett projekteringsmöte då vissa konsulter sitter på olika regioner i Sverige. En lösning till detta 

problem är ett digitalt forum för en snabbare kommunikation. Det är dock ingenting som har 

implementerats ännu. 
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1.2 Syfte & mål 

Syftet med denna studie är att undersöka om VDC gynnar produktionen samt vilka hinder 

som kan uppkomma.  För att få svar på detta så kommer frågeställningarna nedan att 

undersökas.  

1.2.1 Frågeställningar  

1. Vad är skillnaden mellan VDC och BIM? 
Syftet med fråga ett är att försöka få en tydligare bild av vad skillnaden mellan VDC 

och BIM är då det i dagsläget är oklart. 

 

2. Vad kan VDC i produktionen ge för möjligheter?  
Syftet med andra frågan är att se om man får ut en vinst med att införa VDC i 

produktionen. 

 

3. Hur kan man underlätta implementeringen av VDC i produktionen-  finns det 
några hinder för införandet?  
Syftet med fråga tre är att undersöka hur man ska kunna förenkla implementeringen i 

produktionsskedet och se över om det finns några hinder vid implementeringen. 

1.3 Avgränsningar  

Vi har valt att undersöka VDC i produktionsfasen. Arbetet ska omfatta Skanskas organisation 

och deras arbetssätt samt se över om eventuella förbättringar kan vidtas. 

1.4 Målgrupp 

Målgruppen som denna rapport avser är Skanska AB eftersom rapporten kretsar kring 

Skanskas nuvarande arbetssätt och huruvida arbetssättet ställs gentemot VDC i praktiken. 

Även andra aktörer såsom beställare, underentreprenörer och konsulter skulle kunna vara 

intressenter till denna rapport. 
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1.5 Disposition 

Denna rapport är disponerad enligt följande: 

 

Kapitel 1. Inledning - Kapitel ett redovisar bakgrunden och syftet med denna rapport, som 

sedan styrs upp med frågeställningarna och avgränsningar till rapporten. Målgruppen och 

dispositionen kommer också att presenteras.  

 

Kapitel 2. Metod - Kapitel två presenterar valda metoder för arbetet samt vilket 

tillvägagångssätt som utförts. För att arbetets information skall anses trovärdig har en 

kombination av litteratur- samt intervjustudier utförts. 

 
Kapitel 3. Teori - Kapitel tre beskriver resultatet från valda litteraturstudier samt intervjuer. 

Här beskrivs byggprocessen kort som sedan följs upp med en förklaring av VDC samt BIM. 

 

Kapitel 4. Resultat & analys -  Kapitel fyra analyserar resultatet. 

 
Kapitel 5. Diskussion & slutsats - Kapitel fem diskuterar resultatet och presenterar 

slutsatsen där frågeställningarna besvaras. Kapitlet avslutatas med rekommendationer till 

Skanska AB.  

 
Kapitel 6. Referenser - I Kapitel 6 redovisas de källor som använts under rapportens gång. 
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2 Metod 
Kapitel två presenterar valda metoder för arbetet samt vilket tillvägagångssätt som utförts. 

För att arbetets information skall anses trovärdig har en kombination av litteratur- samt 

intervjustudier utförts. 

2.1 Litteraturstudier  

Till en början lades mycket tid på litteraturstudier för att få en fördjupad kunskap av VDC och 

BIM. VDC hade inte en exakt definition utan många hade olika tolkningar på vad VDC är. Vi 

valde därför att ha en intervju med en VDC specialist för att få en tydlig definition av VDC. 

Informationen om BIM är inhämtad från föreläsningar på Örebro Universitet samt 

elektroniska litteraturkällor. Litteraturstudierna har därefter pågått under arbetets gång med 

hjälp av nedanstående; 

 

● Artiklar  

● Böcker 

● Rapporter 

● Tidigare föreläsningar på Örebro Universitet  

● Ledande aktörers företagssidor  

 

Val av elektroniska litteraturstudier har varit begränsade till endast företagssidor och 

rapporter/artiklar. Denna begränsning gjordes då mycket felaktig information kan hittas på 

internet.  

2.2 Intervjustudier  

För att få en bredare kunskap över VDC och hur det används idag så utfördes en intervju 

med en VDC-specialist på Veidekke som är ett ledande företag inom VDC. Intervjustudier 

gjordes även med projektörer på Skanska för att höra vad de tycker om VDC och för att få en 

bild av hur de arbetar idag. Personer som intervjuades visas i tabell 1. 
Tabell 1. Respondentlista 
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3 Teori  
Kapitel tre beskriver resultatet från valda litteraturstudier samt intervjuer (se bilagor). Här 

beskrivs byggprocessen kort, som sedan följs upp med en förklaring av VDC samt BIM. 

3.1 Byggprocessen  

Innan byggprocessen (se figur 2) startar så bör man se över olika planer, deras syfte och 

dignitet för bygg- och markanläggning. De viktigaste planerna är detaljplan och 

områdesbestämmelser, detta för att kunna styra en bygglovgivning. Andra planer är sådant 

som regionplan, översiktsplan med mera. [5] 

 

Figur. 2 Visar byggprocessen och dess fyra skeden. 
 

Byggherren är den person som låter uppföra bygget eller anläggningen för egen räkning. 

Byggherren kan vara en privatperson, ett företag eller en organisation. När byggherren har 

fattat sitt beslut så är det dags att påbörja byggprojektet som ska leda till en byggnad efter 

byggherrens krav och önskemål. Därefter sker en utredning för att ge ett teknisk stöd och 

ekonomiskt underlag för genomförandet. [5] 

 

Produktbestämning även kallat projektering är det skede där olika bygghandlingar 

produceras och är grunden till upphandling och genomförandet av projektet. Här bestäms 

hur den färdiga byggnaden ska komma att konstrueras och se ut. Då framställs 

bygghandlingar inom storlek, in- och utvändig utformning, installationssystem, 

konstruktionssystem, material, byggnadsdetaljer och mera. Projekteringen utförs av olika 

konsulter såsom arkitekter och konstruktörer. Dessa bygghandlingar används sedan för att 

framställa byggnaden. [5] 

 

Produktframställning även kallad produktion innebär framställning av byggnad. 

Entreprenörer är de som har hand om detta skede, som byggherren har beslutat om. 
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Byggprojektet avslutas när den färdiga byggnaden har överlämnats till byggherren, däremot 

kan vissa garantiarbeten återstå. [5] 

 

Val av entreprenadform och upphandling av entreprenörer görs av beställaren grundat på ett 

förfrågningsunderlag. Vald entreprenör tar hjälp av under- och sidoentreprenörer vid behov 

av hjälp. Entreprenören är den som genomför byggandet enligt upprättade tidplaner och 

kontrakt. [5] 

 

Produktanvändning är byggprocessens sista skede vilket innebär att byggnaden kan börja 

användas utav dess brukare. Kontinuerlig drift- och underhållsåtgärder sker för att 

byggnaden ska fungera väl. [5] 

3.2 Entreprenadformer  
 

Delad entreprenad innebär att beställaren har en styrande roll som kräver en organisation. 

Arbetet delas upp i flera olika entreprenader, alltså delas arbetet upp med klara gränser, där 

varje entreprenör bör behandlas och följas upp på arbetsplatsen. Beställaren kan dessutom 

bestämma vilken entreprenör som blir huvudentreprenör och vilka som blir 

sidoentreprenörer.  Det krävs en bra samordning mellan sido entreprenörerna vid en delad 

entreprenad. [5] 

 

Generalentreprenad  innebär att beställaren handlar upp en generalentreprenör som tar på 

sig ansvaret för hela produktionsskedet. Generalentreprenören i sin tur upphandlar andra 

entreprenörer s.k underentreprenörer som utför de jobb som generalentreprenören behöver 

köpa in. [5] 

 

Totalentreprenad innefattar att ett avtal skrivs i tidigt skede mellan entreprenör och beställare 

med avseende på ett “totalt” åtagande. Totalentreprenören anlitar konsulter som krävs för att 

utföra arbetet. Underentreprenörer upphandlas i den omfattning som byggprojektet kräver. 

[5] 

 

Funktionsentreprenad används oftast vid väg- och anläggningsprojekt. Denna 

entreprenadform liknar totalentreprenad-formen. Upphandling sker på s.k funktioner istället 

för tidigare nämnda arbetsutföranden. Därav kan entreprenören själv välja arbetsmetod för 

att uppnå de ställda funktionskraven. [5] 
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3.3 BIM 

3.3.1 Vad är BIM? 

En byggnadsinformationsmodell (BIM) är en lovande utveckling inom arkitektur och 

konstruktion inom ingenjörsvärlden [6]. BIM är en datamodell av byggnaden som innehåller 

information kring byggnaden såsom bredd, längd och höjd men även sådant som färg, 

material, u-värde och leverantör. Till skillnad från en 2D-modell så innehåller en BIM-modell 

en 3D-modell med tillhörande information. [7] En BIM-modell har till syfte att informera och 

förmedla beslut gällande projektet, detta kan göras med hjälp av olika funktioner i BIM. För 

att kunna få en större helhetsbild och tydlighet i projektet för alla inblandade intressenter så 

finns funktioner för att projektera, simulera, visualisera och samarbeta. [8] Modellen ska 

innehålla information om byggnadens utformning, konstruktion, funktion och underhåll. Figur 

3 visar skillnaden mellan en 2D, 3D och en BIM-modell. 

Figur 3. Visar skillnaden på en 2D, 3D samt en BIM-modell, där BIM-modellen utgör den största informationen kring 

objektet. 

BIM ger möjlighet att i ett tidigt skede kunna visualisera och även prova olika lösningar innan 

byggnationen påbörjats. De olika deltagarna i projektet kan på ett enklare sätt både granska 

och förstå modellen. [9]   

I BIM- modellen finns möjlighet att koppla till ett flertal dimensioner för att utöka information 

till modellen. Vid 4D så kopplas en tidsplan till 3D-modellen där det finns möjlighet att se när 

material är redo för avrop samt vilken dag monteringar kan ske på. Man får en genomtänkt 

produktionsplan som gynnar byggprojektet. Genom att koppla 4D-modellen till en kalkyl så 

får vi istället en 5D-modell. I kalkylen kan man tydligt se hur produktionskostnaderna fördelas 

under projektet. Vid en 6D-modell så får man även information om förvaltning. Det finns 
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ingen begränsning för hur många dimensioner det går att framställa, information som kan 

kopplas till modellen är exempelvis materiallistor, arbetsbeskrivningar, 

monteringsanvisningar och driftinformation. [7]  

3.3.2 Förutsättningar för BIM 
 
För att lyckas med BIM på bästa möjliga sätt så är kommunikation en viktig parameter att ta 

hänsyn till. Det krävs rätt personer och resurser för att skapa en BIM-modell och hålla den 

uppdaterad. Därefter bör medarbetarna ha en förståelse och intresse kring hur modellen 

används för att ha nytta av den. Det är även viktigt att lägga tid och pengar på rätt 

programvara med licens och att utbilda medarbetarna.  

3.3.3 För- och nackdelar med BIM 

Fördelarna med BIM är många, genom sina smarta verktyg och program kan man få ut viktig 

information gällande projektet. Nedan tas några av de största fördelarna upp. 

Genom att visualisera byggnaden innan den är byggd kan man se hur den eventuella 

byggnaden skulle passa in i omgivningen. Det är även bra för bostadsspekulanter att kunna 

se hur de framtida byggnaderna kommer att se ut. [7]  

Samordning är en stor del i BIM där man kan kan få ut värdefull information. Alla projektörer 

framställer sina ritningar, men i många fall kan det vara svårt att få dem integrerade med 

varandra. Med hjälp av samordningsverktyg kan alla ritningar från respektive projektör 

kopplas samman till en gemensam modell som alla sedan har tillgång till. När ritningarna är 

inlagda kan man utföra en kollisionskontroll för att se om avvikelser uppstått. Detta är till stor 

fördel då man i ett tidigt skede kan upptäcka fel och avvikelser som kan åtgärdas innan 

produktionen startat. Det i sin tur resulterar i stora besparingar, både ekonomiskt och 

tidsmässigt. [6]  

Det är enkelt att göra mängduttag i BIM, fördelarna är att det går fortare och får högre kvalite 

då datorn utför beräkningarna. Mängderna som anges är korrekta eftersom de tas direkt från 

modellen och eventuella misstag av den mänslika faktorn, elimineras. [7] 

I BIM-modellen är det möjligt att utföra ett flertal olika analyser, allt från energi- och 

ljusanalyser till hållfasthetsberäkningar. Genom olika analyser anges sådant som lufttillförsel 

& ljudberäkningar, dimensionering för hållfasthet, mängduttag, data för energiförbrukning och 
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vattenanvändning och även hur skuggor faller från byggnader genom att placera in en virtuell 

sol i programmet. [7]  

Figur 4 beskriver BIM-modellen och dess innehåll.  

 

Figur 4. Beskriver olika delar man kan få fram av en BIM-modell.  

Nackdelar med BIM kan komma vid dålig kommunikation då det kan bli en förlust att införa 

en BIM-modell. I vissa fall då en snäv passform med små marginaler på mått passar i BIM 

modellen är det inte alltid att den samspelar med verkligheten. Detta kan leda till 

oförutsägbara kostnader då fel upptäcks i produktionen. I flera projekt har det gått så långt 

att de olika projektörerna stämt varandra då kostnaderna kan bli enorma. Problemet ligger i 

de flesta fall i bristande kommunikation, de olika projektörerna måste samspela och förstå 

varandra för att uppnå det bästa resultatet. Eftersom informationen måste vara öppen för de 

flesta i projektet finns även risk att känslig information sprids vilket kan vara till en stor 

nackdel. [10]   

För att skapa en BIM-modell krävs en kostsam licens. Detta kan generera att det inte blir 

lönsamt för små företag att skaffa den licens som krävs. Detta resulterar i sin tur i att de 

kommer efter i utvecklingen. [11] 

Vid utbyte och länkning av information mellan konsulter så krävs det att det används samma 

programvara och samma version för att uppnå det förväntade resultatet. Komplikationer i 

modellen kan uppstå om detta inte sker. [6] 
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En viktig faktor till att utvecklingen inom BIM inte gått så fort som tänkt är att den äldre 

generationen inte är lika flexibla som de nya på jobbet och inte inser de stora fördelarna med 

BIM. Många av dem anser att det nya arbetssätt är för avancerat. [11]  

3.4 VDC  

3.4.1 Vad är VDC? 

VDC är en förkortning för Virtual Design Construction och är ett arbetssätt som omfattar hela 

byggprocessen samt organisationens arbete och metoder. VDC introducerades 2001 på en 

avdelning på Stanford University kallad CIFE (Center for Integrated Facility Engineering). 

VDC handlar om hur tekniken skall användas på ett bra och smart sätt, det handlar även om 

att tillsammans skapa något som uppfyller kundens mål. Detta sker genom samarbete, att 

sätta upp smarta processer för ett effektivare arbetssätt. Syftet med VDC är att hantera 

komplicerade projekt utan att dra ut på tid och budget, vilket sker genom att alla parter är 

med från början. Arbeten sker parallellt med varandra istället för att avlösa varandra.  [12,13] 

 

VDC är ett arbetssätt som bygger på att kombinera involvering av alla parter tillsammans 

med den senaste forskningen inom VDC. Till exempel så har man ICE-möten (förklaras 

utförligare vid avsnitt 3.3.2). Det innehåller dessutom “metrics” alltså mätbara värden för att 

kunna förbättra och utvärdera processen. [12,13] 

 

VDC möjliggör  

● Bättre byggprestanda med högre noggrannhet och kvalitet  

● Lägre kostnader  

● Förbättrad kommunikation  

● Förbättrad arbetsmiljö  

● Påskyndar tidsplanen [14] 

 

Ju större och svårare ett projekt är, desto mer nytta fås det av att jobba med VDC. Små 

enkla projekt kan ändå hanteras. Ju fler inblandade aktörer och krångligare projekt desto mer 

hjälper 3D modellen i förståelsen. En stor utvecklingsmöjlighet är framförallt i projekt som har 

flera etapper där samma moment utförs ett flertal gånger. Möjligheten för återkoppling har då 

funnits redan vid första etappen och det finns då möjlighet för korrigering och prövning av 

nya moment för att sedan utvärdera vad som gick bäst. [14] 

VDC har olika användningsområden beroende på arbetsområdet. Vid byggnation av 

byggnader så utförs det i de flesta fall samordning och kollisionskontroller. 
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Projekteringsdelen infrastruktur är mer styrt av kapacitet på maskinerna, där ligger fokus på 

projektstyrnings delen i VDC samt mindre mot 3D-samordningen.  

I figur 5 visualiseras en modell för hur VDC kan tolkas. 

 
Figur 5. Visar en översikt för VDC och dess innehåll, http://veidekke.se/om-oss/kompetenser/article15019.ece  
 
Denna modell kommer i grunden från Stanford University. Till en början så  

är kundens mål i fokus, därefter har man projektets motsvarande mål där vitsen är att det ska 

sättas upp projektmål som samspelar med kundens krav och önskemål. Det undersöks 

varför och vad som behöver uppnås i form av kundmål. De sista tre delarna enligt fig.5 

representerar hur det gås tillväga för att sätta upp och jobba i projektteamet för att uppnå 

projektmålet. Här är ICE den centrala delen. I ICE ingår två verktyg i form av BIM som är en 

typ av produktsimulering och en process som är projektstyrning. Sedan finns många olika 

tolkningar, varianter och företagsanpassningar på denna modell. [3,14] I många förenklade 

fall av denna modell så finns teknologi, process, BIM, organisation och metrics istället för de 

tre sistnämnda delarna i modellen ovan. Nedan ges en förklaring av respektive del. 

 
Teknologi  
Med hjälp av flera tekniska verktyg är det möjligt att jobba mer effektivt och skapa bättre 

kommunikationsmöjligheter. Det finns fler tekniska hjälpmedel såsom drönare till hjälp för 

exempelvis en APD-plan och att yrkesarbetare kan använda sig utav surfplattor för att 

visualisera i 3D. Teknologi syftar alltså på olika digitaliseringsinitiativ och verktyg som kan 

användas i byggprocessen. [15] 

http://veidekke.se/om-oss/kompetenser/article15019.ece
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Organisation 
Syftet är att skapa framgångsrika team. Innan organisationen tas fram finns en målsättning 

att lägga tid och reflektera över viktiga utmaningar och skeden i projektet. En viktig 

parameter är att rollerna tydliggörs och uppdraget beskrivs för att teamet ska få de 

förutsättningar som behövs i olika situationer. [15]  

 
Process 
För att nå målet på snabbaste möjliga sätt så är det viktigt att se till att arbeta med de 

processer som leder till målet. En viktig del inom VDC är arbetsmöten som kallas ICE som är 

resultatet av process och organisation.  [15]  

 
BIM 
BIM är nyckeltekniken för VDC, det vill säga VDC skulle inte klara sig utan BIM. En BIM-

modell är en objektorienterad 3D-modell med tillhörande information. Informationen kan 

bestå av bredd, längd och höjd, men även saker som leverantör, u-värde, färg, material och 

littera. [15] 
 
Metrics 
Idag finns inte någon tydlig plan för hur informationen ska hanteras, vilket gör att den inte 

analyseras och kommuniceras. Dåligt utbyte av information är en stor nackdel då det kan 

medföra både misstag och dubbla arbeten. För att processerna ska få en ständig förbättring 

så krävs det att  det utvärderas, mäts och justeras i angreppssätt i processen. Statistiken 

som utvinns av detta kallas metrics (mätetal). För att få ett förbättrat och ett mer effektivt 

arbete så kan metrics vara till hjälp genom att hela tiden mäta utfört arbete. [1] 

3.4.2 ICE 

Integrated Concurrent Engineering (ICE) är en viktig del av VDC, det är ett arbetssätt som i 

grunden kommer från NASA. Syftet är att det ska vara möjligt att kunna projektera på ett sätt 

som gör att det går snabbare, blir billigare och även bättre utfört. Efter att NASA lyckats med 

detta så har sedan Stanford University vidtagit detta och fortsatt utvecklingen kopplat till 

byggbranschen. ICE går ut på att alla inblandade projektörer i projektet såsom arkitekter, 

beställare, entreprenörer och konsulter träffas under samma tak och projekterar tillsammans. 

Då alla som jobbar i projektet sitter tillsammans kan väntetid på frågor och svar minskas 

kraftigt. Vilket leder till att projekteringsprocessen även den förkortas tidsmässigt. [12] 
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3.4.2.1 Förutsättningar för ICE 
 
Den största förutsättningen är att alla som ska vara med har förstått dess målsättning. 

Målsättningen med ICE är att man sitter tillsammans för att projektera och lösa problem. En 

annan förutsättning är att få dit rätt personer som kan lösa de tekniska problemen och vara 

med och diskutera fram en lösning. Det måste alltså vara en blandning av konsulter, dels de 

som kan sitta och rita på en ny lösning men också de som kan ta ett beslut. Det är även 

viktigt att sätta upp ett tydligt syfte och en agenda. Detta för att alla medarbetare ska vara 

införstådda i arbetssättet, men även på krav och förväntningar de ställs inför. [14] 

3.4.3 Användningsområden av VDC i produktionen 
 
Idag används VDC i produktionen i olika utsträckning inom olika projekt. Dock är det inte så 

styrt i hur det ska göras. Det finns vissa centrala delar såsom ekonomi och 

säkerhetshantering. Utöver det finns även en relativt stor verktygslåda för 

användningsområden av VDC i produktionen. Allt ifrån utsättningsdata, modell för 

visualisering och kommunikation, visualisering av logistikflöden och även hur man jobbar 

med produktionsstyrning. Dock finns flera förbättringsmöjligheter inom VDC i produktionen, 

såsom att mäta information mm. Det krävs rätt kompetens och resurs för att kunna använda 

VDC vilket medför att det endast används i de projekt som är i behov av det. Ett stort fokus 

läggs därför på det som skulle ge störst effekt på det aktuella projektet. [14,16]  

 

Veidekke har tagit fram en modell med hjälp av Center for Integrated Fecility Engineering 

(CIFE) som visar möjligheterna med att arbeta med VDC inom produktionen. Modellen har 

delats upp i tre olika nivåer, visualisering, integrering och automatisering enligt figur 6. [17] 

 
Figur 6. Visar användningsområden av VDC i produktionen enligt Veidekke 
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Radio Frequency identification (RFID) är en teknik som överför data mellan olika objekt 

genom att utnyttja radiofrekvensvågor med syfte att spåra och identifiera. I en undersökning 

visade det sig att RFID gynnar de ekonomiska aspekterna då tekniken minskar 

administrationstiden vid materialleveranser,  kortare ledtider vid leverans fel, kontroll av 

materialleveranser och mycket mer. [17] 

 

Arbetsplatsdisposition (APD-plan) är ett sätt att visualisera och planera arbetsplatsen för 

projektet. En APD-plan är ett viktigt verktyg som bidrar med en väl planerad arbetsplats som 

i sin tur kan minimera olyckor och underlätta arbetet. På APD-planen visas var exempelvis 

personalbodar, platskontor, och kranar ska placeras. Vart leveranser av material ska lastas 

av och lagras finns även med. Tredimensionella APD-planer är en ny metod, dessa planer 

görs med hjälp av programvaran Sketchup. [17] 

3.4.3.1 MI 
 
Medarbetarinvolvering (MI) liknar arbetssättet ICE då båda bygger på att involvera alla 

inblandade aktörer/projektörer. Till skillnad från ICE som fokuserar på projekteringen så 

involverar MI istället yrkesarbetare och underentreprenörer i problemlösning och planering. 

Den främsta fördelen med MI är att yrkesarbetarna får en större förståelse för projektet och 

dess problem oavsett erfarenhet. [17] 

 

Under produktionens gång sker ett flertal olika möten, där vissa sker varje vecka medans 

andra vid specifika tillfällen. Syftet med dessa möten är att ge personalen rätt förutsättningar 

inför det kommande projektet. Man har ett startmöte där de involverade aktörerna är 

inbjudna vid produktionsstart. [17]  

 

Andra möten är sådant som;  

 

Planeringsmöten  
Hålls normalt en gång i veckan, kan dock ske tätare vid behov. Exempel på sådana behov är 

vid komplicerade arbetsmoment. Dess syfte är både planera och reflektera inför kommande 

moment. Platschef och arbetsledare ska vara med på dessa möten. [17] 

      

Lagbasmöte hålls i slutet av varje vecka. Syftet med mötet är att planera inför den 

kommande veckan för sådant som t.ex aktiviteter och leveranser. Efter mötet görs det 

beställningar på det som har bestämts under mötet. De som medverkar på mötet är bland 

annat arbetsledare och platschef. [17] 
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Veckomöte hålls tidigt i veckan, oftast måndagmorgon. Mötet är för alla i produktionen 

inklusive yrkesarbetarna och har syftet att gå igenom den kommande veckan. När ett nytt 

moment ska påbörjas eller vid behov så brukar detta möte hållas längre. [17] 

 

Byggmöte är för beställaren, entreprenören och sidoentreprenörer. Detta möte är till för att 

diskutera samt stämma av projektet. [17] 

 

Avslutningsmöte. Projektet avslutas med ett avslutningsmöte, där de tillsammans går 

igenom vad som har varit bra och mindre bra med projektet. Utvärdering av metoder, 

handlingar och arbetssätt görs.  [17] 

3.4.4 För- och nackdelar med VDC 

Den största fördelen med VDC-konceptet är grundprincipen, att få ett projekt med 

medarbetare som jobbar mot samma mål. Vilket gör att det går att leverera bättre saker till 

kunden, blir billigare och att alla parter i projektet kan tjäna mer pengar. [14] 

Med själva VDC-konceptet finns inga nackdelar däremot finns svårigheter i 

implementeringen. Det är för många som har olika bilder av vad VDC är och vad det kan 

möjliggöra. Det anses att det arbetas med VDC om man har en 3D-modell vilket inte är sant 

då det finns möjlighet till att arbeta med VDC utan en 3D-modell. [14] 

Så nackdelar finns inte, dock är det steget som är svårt och stort att ta. Från att jobba på det 

traditionella sättet till att jobba med ett komplett VDC-projekt är ett stort kliv att ta. [14]  
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4. Resultat & analys 
Kapitel fyra analyserar resultatet. 

 
Det är möjligt att tillämpa mycket av VDC-principerna utan att ha en BIM / 3D modell. BIM är 

byggnadsinformationsmodell inte byggnadsinformationsmodellering. De som tolkar BIM som 

byggnadsinformationsmodellering väger in många av de andra VDC-koncepten såsom hur 

man sätter upp en organisation för att få ut maximalt av verktyget. 

Byggnadsinformationsmodellen (BIM) är alltså ett verktyg för att generera modellen, 

informationshantering, databashantering knuten till objektet i modellen. [14] 

 

BIM ses som verktygen och VDC hela angreppssättet som börjar i hur kontrakt skrivs med 

kunder, konsulter och underleverantörer. Det är då viktigt att förklara hur arbetet ska vara 

utfört och att alla jobbar för kundens och projektets mål som är kärnan i principen. Samspel 

mellan olika parter sker så att det är möjligt att utnyttja verktyget på bästa sätt. [14] 

Trafikverket har ofta Skanska som entreprenör, de arbetar mot denna typ av arbetssätt. 

Kontraktet innehåller att alla parter ska vara med i ett tidigt skede för att ta fram 

bygghandlingen och planera hur de ska arbete. [18] 

 
En vanlig pappersritning på exempelvis en bro kan ge flera olika tolkningar beroende på vem 

det är som läser av ritningen. En 3D-ritning ger en direkt bild på hur det ska se ut oavsett 

vem det är som läser av 3D-ritningen. Detta resulterar i att misstolkningar minskas som i sin 

tur leder till att projektet går snabbare framåt. [3]  

 

Att arbeta med produktionsstyrning och uppföljning av den kan medföra ett förbättrat 

arbetsflöde. Detta i sin tur kan leda till ett snabbare arbete med högre kvalitet.  

 

Kort sagt så är det framförallt nedanstående punkter som ger en förbättring till produktionen; 

● Tydligare och bättre kommunikation 

● Högre kvalitet på slutprodukt 

● Ökad förståelse för personalen 

● Säkrare arbetsplatser 

● Bättre projektöversikt och enklare styrning 

 

Det största hindret för att implementera VDC i produktionen är den mänskliga aspekten. Vid 

inlärning finns frågetecken kring vad, varför och hur det skulle påverka en. Många, framförallt 

i den äldre generationen gillar inte denna omställning då de är så insatta i det traditionella 
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arbetssättet. Då de i vissa fall inte vet vad VDC skulle kunna medföra så är de osäkra på att 

ta det steget. [14] 

 

Den yttre kompetensen i branschen inom produktion är relativt låg, allt ifrån hur en dator 

hanteras och förståelse för nätverks- och serverlicens till hur mailen och Excel fungerar. 

Självklart så finns det kunniga men det finns alltför många som inte klarar av och har 

förståelse för dessa verktyg. Därav måste det vara väldigt tydligt om hur det ska utföras, vad 

som ska göras annorlunda och varför det ska göras annorlunda. Detta för att vara till hjälp i 

början. [14] 

 

Andra hinder med implementeringen är verktygen på anläggningssidan som kommer från 

tillverkarna. Det hade varit bättre att anpassa objekten som till bygg där det finns tydliga 

definierade objekt och begränsade storlekar osv. Exempelvis för ett vägprojekt som har en 

slänt på 7 km så går det inte att modellera slänten som ett objekt. Det är på så sätt enklare 

på byggsidan än på anläggningssidan då det inte finns några standarder på hur det ska 

projekteras exempelvis en stödmur. Eftersom det inte finns några standarder så projekteras 

det på olika sätt från projekt till projekt. Detta blir en nackdel då det tar längre tid samt att 

yrkesarbetarna behöva lära sig på nytt vid varje projekt. [14] 

 

Det är en viss skillnad på olika entreprenadformer. Totalentreprenad innebär att 

entreprenören tar fram alla handlingar i ett tidigt skede och styr projektet. 

Generalentreprenad innebär att entreprenören får färdiga handlingar som de utgår ifrån. Vid 

en totalentreprenad så projekteras en konstruktion med förutsättningar att byggas. Medan 

vid en generalentreprenad kan det sitta en konsult på annan ort och gör en konstruktion som 

inte alltid är anpassad till projektet. Vid denna typ av entreprenad upplevs större risk för 

störningar. [18] 

 

Utifrån intervjuerna med Skanska så har det varit oklarheter om vad VDC är. Vissa anser att 

VDC är samma som BIM medan andra hade en lite bredare kunskap. Efter en kortare 

förklaring så ansåg alla att detta är ett arbetssätt som skulle gynna Skanska. Fler påpekade 

att man strävar efter att digitalisera och förbättra arbetssättet. Att arbeta med en 3D-modell 

är inget nytt, Skanska använder sig av det i vissa projekt.  
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5. Diskussion & slutsats 
Kapitel fem diskuterar resultatet och presenterar slutsatsen där frågeställningarna besvaras.. 

Kapitlet avslutatas med rekommendationer till Skanska AB.  

5.1 Diskussion 
 
Att ny teknik införs i byggbranschen i produktionsfasen är något som ska vara under ständig 

utveckling. Att gå från 2D ritningar till en 3D-modell skulle minska pappersförbrukningen och 

därmed bidra till miljön. 3D-modeller har även andra fördelar då de minimerar misstolkningar 

som kan uppstå. Teknologin blir även anpassad till den kommande generationen som vuxit 

upp med en mobil/surfplatta i handen. Ett problem med den äldre generationen är att de inte 

ger tekniken en chans utan vill fortsätta med pappersritningar och det nuvarande 

arbetssättet. För att undvika detta så kan man bland annat uppmuntra dem till den nya 

tekniken och förklara dess förbättringsmöjligheter, i form av en kortare utbildning. Det krävs 

dessutom ett samarbete mellan de olika generationerna exempelvis vid svårigheter med 

tekniken så kan en kunnig hjälpa till.   

 

MI är det arbetssättet som involverar alla inblandade aktörer. Här fokuseras det främst på 

problemlösning och planering där yrkesarbetarna och underentreprenörerna är delaktiga. Det 

ger en bredare förståelse och bekvämlighet med det kommande projektet. Det anser vi är 

något som skulle gynna både produktionen och yrkesarbetarna. Om vi själva skulle vara i 

deras sits så hade vi känt oss mer uppskattade.  

 

En välplanerad arbetsplats är en viktig del till en bättre och säkrare arbetsmiljö. Därför krävs 

visualisering och planering av projektet med en APD-plan. Arbetsolyckor är något som 

minimeras med hjälp av en APD-plan. En säker arbetsplats där man känner sig trygg är 

bland det viktigaste inom ett jobb, speciellt ett jobb där olyckor är vanligt förekommande. 

Tredimensionella APD-planer ger en verklighetsbaserad planering som är enkel att tolka, 

som just nu är under utveckling. 

 
Metoddiskussion  
Litteraturstudierna och intervjuerna gav rapporten ett underlag att besvara arbetets 

frågeställningar. Elektroniska källor har noggrant kontrollerats, detta för att undvika felaktig 

information i rapporten. De källor som har använts är tidigare artiklar, examensarbeten och 

företagssidor. Endast två böcker har använts i denna rapport, detta för att det inte finns 

många aktuella böcker om denna typ av teknik.  
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Intervjuerna har gynnat oss mycket, då internet och även andra rapporter har olika 

definitioner. På så vis så kunde vi klarlägga vad vi kunde spinna vidare på. Fyra intervjuer 

gjordes, tre av dem gjordes via skype och en gjordes på plats. Nackdelen med att ha det på 

skype är att det blir väldigt kort, inte lika personligt och störningar kan ske. 

5.3 Slutsats 

Brister som sker under byggprocessens gång är bland annat låg produktivitet, kvalitetsbrist 

och höga byggkostnader. Nya arbetssätt har införts i byggvärlden som med hjälp av teknik 

kan minimera dessa problem. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om VDC gynnar produktionen samt vilka hinder 

som kan uppkomma.  

 

Frågeställningarna besvaras 
 
● Vad är skillnaden mellan VDC och BIM? 

BIM är ett verktyg för att generera modellen, informationshanteringen och databashantering 

knuten till objekt i modellen. VDC är hela angreppssättet som omfattar arbetssätt, 

organisation, process och så vidare där ICE och BIM är viktiga parametrar.  

 

● Vad kan VDC i produktionen ge för möjligheter?  
 

VDC i produktionen kan ge fler möjligheter. En 3D-ritning ger en direkt bild på hur det ska se 

ut oavsett vem det är som läser av ritningen till skillnad från en vanlig pappersritning som kan 

ge flera olika tolkningar. Det ger dessutom yrkesarbetarna möjligheten att vara mer delaktiga 

i planering och problemlösning med hjälp av arbetssättet MI. MI kombinerat med 3D ritningar 

ger yrkesarbetarna bättre förutsättningar och möjligheter att utföra arbetet.  

 

VDC i produktionen ger större effekt då det inte är enstaka moment som förbättras, utan det 

är flera moment. Sådant som; 

 

● Tydligare och bättre kommunikation 

● Högre kvalitet på slutprodukt 

● Ökad förståelse för personalen 

● Säkrare arbetsplatser 

● Bättre projektöversikt och enklare styrning 
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● Hur kan man underlätta implementeringen av VDC i produktionen - finns det några 
hinder för införandet?  

 
Hinder som förekommer i samband med VDC i produktionen är bland annat den mänskliga 

faktorn. Den äldre generationen kan ha det svårare att hantera en surfplatta med en 3D 

ritning. Fler anser att det traditionella arbetssättet med 2D ritningar är det enklaste eftersom 

dom själva växt upp med det. 

 

Verktygen har en viss betydelse, då det inte finns lika mycket standarder inom infrastruktur 

jämfört med byggnader. Därav blir implementeringen svårare inom vissa delar i 

produktionen.  

 

För att underlätta en implementering av VDC i produktionen krävs att man utbildar och 

uppmuntrar personalen så de får de förutsättningar som krävs. Man bör även lägga tid och 

resurs på rätt programvaror med tillhörande licens.  

5.4 Rekommendationer för Skanska  
Resultatet visar att implementering av VDC i produktionen skulle ge positiva förändringar. 

Kommunikationsproblem är ett gemensamt problem bland de företag som inte jobbar 

parallellt med varandra. Exempelvis Skanska som har möte en gång i veckan där alla 

projektörer träffas för att besvara de frågor som man har kört fast på. Detta är ett bra 

arbetssätt men man får inte svar på sin fråga samma timme eller dag som när man har stött 

på problemet. Vilket gör att man måste vänta tills nästa möte. Så rekommendationen är att 

börja projektera tillsammans för att korta ned onödig väntetid.  

 

En ökad förståelse för 3D-visualisering kommer gynna företaget och slutprodukten. Som 

tidigare nämnt så kommer det att ge en säkrare arbetsplats, produktionsstyrningen förenklas, 

kommunikationen och samarbetet kommer förbättras vilket i slutändan leder till en bättre 

slutprodukt. För att alla ska förstå VDC’s förbättringsmöjligheter krävs att man är tydlig hur 

och varför man ska göra saker annorlunda. Även att utbilda personal om så krävs. 
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7. Bilagor 
 
 
Bilaga A, Intervjufrågor 
 

● Vad har du för roll i ditt nuvarande arbete? 

- Idag arbetar jag som projekteringsledare. 

 

● Har du hört talas om vdc tidigare? 

- Jag har ett hum om vad VDC är då jag skrev lite om VDC i mitt examensarbete. Jag 

känner några som jobbar som VDC-ingenjörer på Veidekke.  

 

● Hur arbetar ni idag? tycker du att det liknar VDC’s arbetssätt? 

- Vi arbetar inte med VDC utan vi har det så kallade visuell projektering och visuell 

planering. Visuell projektering har till syftet att projektera något där vi tar fram en 

avhandling och har ett mötesforum. Visuell planering är morgonmöten med 

arbetsledaren och produktionen, där man samlas runt en tavla och ser på en tidplan 

och går igenom eventuella frågor. Dessa arbetssätt kan jag koppla till VDC. Detta 

arbetssätt har inte implementerats i infrastrukturs avdelning, vilket innebär att vi 

fortfarande kör på vanliga projekteringsmöten. Den lilla informationen jag har om 

VDC, så kan jag säga att visuell projektering och visuell planering har sina likheter 

med VDC. Då de efter ett gemensamt arbete. Visuell projektering har olika möten det 

viktigaste mötet är veckomötet där alla konsulter samlas och ställer de frågor de har 

stött på under veckans gång.  

 

● Vilka nackdelar ser du med det nuvarande arbetssättet? 

- Nackdelen med visuell projektering är om man stöter på ett hinder som en annan 

konsult kan besvara så får man vänta till veckomötet eller mejla personen. På så vis 

så kan man fastna och slösa tid.  

 

● Tror du att VDC hade gynnat er isåfall på vilket sätt?  

- Då VDC använder sig mycket av 3D ritningar så kommer bland annat 

misstolkningarna att minskas. Detta för att pappersritningar är svårare att tolka än 

en 3D-modell. Sedan arbetar man ständigt tillsammans vilket innebär att man inte 

behöver invänta ett svar på sin fråga, och därmed sparar tid. På Skanska så kan 

vi ha konsulter i exempelvis Gävle eller Uppsala som vi arbetar med i projektet 

vilket kan försvåra kommunikationen. VDC skulle minska tiden samtidigt som 

arbetet skulle effektiviseras då arbetet sker tillsammans.  
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Bilaga B, Intervjufrågor 

 

● Vad har du för kunskaper/ erfarenheter av VDC? 

- Jag jobbar idag som VDC-specialist på Veidekke. 

 

● Vad är VDC? 

- VDC kommer i grunden från NASA, sedan har Stanford University vidtagit detta. 

Modellen för VDC har kundens mål i fokus, därefter har man projektets motsvarande 

mål. De sista tre delarna visar hur allt ska gå tillväga för att jobba i projektteamet för 

att uppnå projektmålet. Här är ICE den centrala delen, i ICE ingår två verktyg i form 

av BIM och process. 

 

● Vad är skillnaden mellan VDC och BIM? 

- Skillnaden är att BIM är ett verktyg för att kunna generera modellen och VDC hela 

angreppssättet. De som anser att BIM och VDC är samma sak väger in många av 

VDC-koncepten. BIM tolkas då som byggnadsinformationsmodellering, men är 

igentligen en byggnadsinformationsmodell. 

 

● Nackdelar och fördelar med VDC? 

- VDC-konceptets grundprincip är den allra största fördelen, som har till syfte att få 

ett projekt som jobbar mot samma mål. Detta leder till att man kan leverara bättre 

slutprodukter till kunden, det blir billigare och alla parter kan tjäna mer pengar. 

Det finns inga nackdelar med själva VDC-konceptet men det finns svårigheter 

med implementeringen av VDC då det är många personer involverade. 

 

● Tror du VDC i produktionen hade gjort någon nytta? Isåfall hur? 

Ja, vi håller på med VDC i produktionen idag, men det finns såklart saker som alltid 

går att förbättra. 

 

● Anser du att det finns några hinder att införa VDC i produktionen? 

- Den mänskliga aspekten är det största hindret för implementering av VDC i 

produktionen. När man ska lära sig nya saker finns ofta frågetecken kring vad, 

varför och hur det skulle påverka en. Många i den äldra generationen tycker inte 

om denna omställning då de är så insatta i det traditionella arbetssättet. 
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● Vad anser du är förutsättningarna för ICE? 

- Att alla är införsådda i vad ICE är och hur det funkar. Men även att man får dit rätt 

personer för beslutstaganden mm.  

 

● Vilka är de främsta användningsområdena för VDC i produktionen?  

- De främsta användningsområdena i produktionen är en modell för visualisering och 

kommunikation, utsättningsdata, visualisera logistik flöden och hur man jobbar med 

logistikflöden. Det finns även vissa centrala delar såsom säkerhetshantering och 

ekonomi. 
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Bilaga C, Intervjufrågor 

 

● Har du en tydlig bild av vad VDC är? 

- Nej, det har jag inte. 

 

● Hur tycker du att produktionen går idag?  

- Den går bra. 

 

● Vad kan förbättras tycker du?  

- Det beror lite på vilket typ av projekt det är, i vissa fall är det totalentreprenad och 

ibland generalentreprenad. Jag upplever en viss skillnad i vilken typ av entreprenad 

som används, jag tycker att det går bättre när vi tar fram alla handlingar själva. 

Eftersom att vi själva kan ta fram en konstruktion vi vill och har rätt förutsättningar för 

att bygga. Annars kan det vara så att någon på annan ort projekterar konstruktionen 

och då är det större risk för störningar. Så här skulle det kanske finnas något att 

förbättra. 

 

● Tror du att implementering av VDC skulle gynna produktionen?  

- Ja det tror jag, vi använder vissa tekniska hjälpmedel i produktionen vilket gynnar 

produktionen. 

 

● Vad tror du är de mest framgångsrika delarna för att lyckas med implementering av 

VDC i produktionen? 

 

● Tror du VDC i helhet hade gynnat företaget? 

- Det tror jag, tekniken är framtiden. 

 

● Arbetar ni med någon av dessa delar? (BIM, ICE, metrics osv)?  

Isåfall i vilken utsträckning? 

- Ja vi jobbar med BIM, men bara vissa delar då vi inte har de rätta programvarorna. 

 

 

● Anser du att yrkesarbetarna är mottagliga för denna omställning? 

Om nej, hur ska man gå tillväga för att lösa det? 
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- Ja det tror jag, om det är någon som inte vill använda sig av exempelvis en 

surfplatta så får den specifika personen använda sig av en ritning. 

 

 

● Är VDC något du skulle vilja jobba med? 

- Ja, det är i den riktningen vi strävar efter att arbeta mot 
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