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Abstract 
 
Virtual Design and Construction (VDC) was introduced early in the 21st century in order to 
encourage work with computer based models and construction planning in the design phase. 
VDC is a concept that has been embraced by several construction and consulting companies 
in order to develop their work with Building Information Model (BIM), innovations and 
cooperation within construction projects. VDC is a concept that keeps evolving and is being 
redefined by individuals and companies. This has contributed to a conceptual confusion 
within the construction sector about the definition of VDC. Furthermore, construction projects 
tend to be fragmented with project members that are working in silos and primarily focusing 
on their own discipline. In order to decrease the fragmentation within construction projects 
integrated working methods can be applied. Therefor the purpose of this master thesis is to 
explore the concept VDC and how it can stimulate integrated working methods.  

 
The study is examined using qualitative methods based on scientific literature and an 
interview study. The scientific literature is defining VDC conceptually and two integrated 
working methods Integrated Concurrent Engineering (ICE) and Integrated Project Delivery 
(IPD). Furthermore, the interview study includes respondents from the construction industry 
whose reflections and thoughts about the subject are being presented. The study is 
geographically limited to Sweden.  
 
The result shows the current ambiguity of how VDC is defined. In order to avoid a conceptual 
confusion a common definition should be formulated with national guidelines that describe 
how work with VDC should be conducted. Furthermore, VDC can stimulate an integrated 
approach through increased cohesion within construction projects, including common 
objectives within the project and joint problem solving between project members.  
 
 
 
  

Master of Science thesis  
  
  Title: Integrated working methods with Virtual Design and Construction   
Author: Moa Ahlbäck  
Institution: Department of Real Estate and Construction Management 
Master Thesis number: TRITA-ABE-MBT-18208  

	
 

Supervisor: Väino Tarandi  
Keywords: Virtual Design and Construction (VDC), Integrated Project Delivery (IPD), 
Integrated Concurrent Engineering (ICE), Collaboration, Integration 

 

  



3 
 

Acknowledgement 
 
This master thesis is the final part of the Degree Programme in Civil Engineering and Urban 
Management. The study has been conducted during the spring semester 2018 within the 
Department of Real Estate and Construction Management at KTH, Royal Institute of 
Technology.  
 
First of all I would like to express my sincere appreciation to all the individuals that 
participated in the interview study, both from Construction companies and Consultant firms. I 
am grateful that you wanted to spend some of your precious time to answer my questions 
about the subject that has been studied. Your reflections and thoughts have been very much 
appreciated. Without your knowledge and wise words this thesis would not have been 
possible to conduct. 
 
Moreover, I would like to show my gratitude to the engineering and design company ÅF AB 
for the possibility of writing this thesis with your support. Thank you for your kindness and 
encouragement throughout the course.  
 
Above all, I would like to express a special acknowledgment to my supervisor Prof. Väino 
Tarandi for the advice, support, and constructive feedback throughout the whole course.  
 
 
Stockholm, 7 June 2018 
 
Moa Ahlbäck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Examensarbete  
  
  Titel: Integrerade arbetsmetoder med Virtual Design and Construction  
Författare: Moa Ahlbäck  
Institution: Fastigheter och byggande 
Master nummer: TRITA-ABE-MBT-18208 

 

Handledare: Väino Tarandi  
Nyckelord: Virtual Design and Construction (VDC), Integrated Project Delivery (IPD), 
Integrated Concurrent Engineering (ICE), Samarbete, Integrering 

 

   

Sammanfattning 
 
Virtual Design and Construction (VDC) introducerades tidigt på 2000-talet för att främja ett 
arbete med datorbaserade modeller samt involvering av produktionsplanering i designfasen. 
VDC är ett koncept som idag har anammats inom många bygg- och konsultföretag för att 
utveckla arbetet med Building Information Model (BIM), innovationer och samverkan inom 
byggprojekt. Konceptet VDC förändras ständigt och omdefinieras av enskilda individer och 
företag. Det här resulterar i att det råder en begreppsförvirring hur VDC ska definieras och 
hur arbete med VDC ska genomföras. Vidare tenderar många byggprojekt att vara 
fragmenterade med projektmedlemmar som främst fokuserar på sitt eget teknikområde. För 
att minska fragmentering mellan projektmedlemmar kan integrerade arbetsmetoder tillämpas. 
Syftet med examensarbetet är därför dels att undersöka innebörden av VDC som koncept och 
även hur VDC kan stimulera integrerade arbetsmetoder. 
 
Ämnet utforskas kvalitativt med vetenskaplig litteratur och intervjustudie. Den vetenskapliga 
litteraturen definierar konceptuellt VDC och två integrerade arbetsmetoder Integrated 
Concurrent Engineering (ICE) och Integrated Project Delivery (IPD). Varvid intervjustudien 
inkluderar respondenter från byggsektorn vars reflektioner om det studerade ämnet 
presenteras. Studien är geografiskt avgränsad till Sverige.  
 
I resultatet påvisas den rådande tvetydigheten huruvida VDC definieras. För att undvika 
begreppsförvirring kan det vara behövligt med en gemensam definition av VDC i 
byggbranschen och även nationella riktlinjer vilka beskriver hur arbete med VDC ska utföras. 
Vidare kan VDC stimulera ett integrerat arbetssätt genom en ökad samhörighet inom 
byggprojekt med bland annat gemensamma formuleringar av projektmål och gemensam 
problemlösning mellan projektmedlemmar.  
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1. Introduktion 
 
Följande kapitel presenterar inledning, bakgrund och problemformulering följaktligen 
uppkommer några frågeställningar. Vidare förklaras studiens avgränsningar. Dispositionen 
beskriver kortfattat de olika delar som studien följer. Kapitlet avslutas med de förkortningar 
och termer som framkommer i studien. 

1.1 Inledning 

I takt med implementering av Virtual Design and Construction (VDC) inom byggprojekt ökar 
användningen av digitala byggprocesser vilket gör det angeläget att utveckla metoder för 
informationsutbyte och koordinering mellan olika aktörer inom byggprojekt (Andersson och 
Lessing, 2017). Många av de nya IT-verktyg som introduceras inom byggprojekt tar inte 
hänsyn till att det ofta sker förändringar vilka senare resulterar i omarbetning (Jongeling et al., 
2007).  
 
Flexibiliteten och möjligheten att modifiera projekt beskrivs som störst i början (Hallin och 
Karrbom Gustavsson, 2012). Vidare är kostnaden att utföra ändringar generellt lägre om de 
uträttas i ett tidigt skede (PMI, 2008). Figur 1 förklarar sambandet mellan flexibilitet och 
kostnad för ändringar i förhållande till tid inom projekt (Hallin och Karrbom Gustavsson, 
2012).  

 
Figur 1. Ändringsparadoxen som beskriver kostnad och flexibilitet av ändringar inom 

byggprojekt i förhållande till tid (Hallin och Karrbom Gustavsson, 2012). 
 
Följaktligen finns det störst möjlighet att påverka slutprodukten i början av byggprojekt (PMI, 
2008). Enligt Cheung et al. (2012) påvisar tidigare studier att det saknas arbetsmetoder för att 
analysera och utvärdera byggprojekt tidigt under designarbetet. 
 
Byggsektorn karaktäriseras av att vara fragmenterad med temporära konstellationer av 
projektmedlemmar (Andersson och Lessing, 2017; Karrbom Gustavsson et al., 2012). Vidare 
hävdar Merschbrock och Munkvold (2015) att Building Information Model (BIM) och 
liknande digitala tekniker kan främja transparent och integrerat arbete inom byggprojekt. 
Trots detta är det många byggprojekt som har svårigheter att utveckla effektiva arbetssätt 
(Merschbrock och Munkvold, 2015). BIM används huvudsakligen som visualiseringsverktyg 
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och behovet att förändra kommunikation och samarbete kvarstår för att fulla kapaciteten av 
BIM ska utnyttjas (Shin, 2017). Det krävs därför en förändrad arbetsmetodik som stödjer 
samarbete mellan discipliner eftersom allt fler tillämpar objektorienterade 
informationsmodeller (Merschbrock och Munkvold, 2015). VDC anses skapa nya former av 
kommunikation inom byggprojekt vilket även transformerar arbetssätten inom byggprojekt 
(Engström et al., 2015). 

1.2  Bakgrund 

Definitionen av VDC är att genomföra byggprojekt med fokus på multidisciplinära 
datorbaserade modeller för att stödja projektmål (Fischer och Kunz, 2012). Modellerna 
klassificeras som multidisciplinära eftersom de representerar nyckelaktörer, bland andra 
arkitekt, konstruktör, entreprenör och beställare (Fischer och Kunz, 2012). Det huvudsakliga 
målet med VDC är att skapa olika designalternativ med 4D-modeller för att på förhand 
erhålla en uppfattning om den kommande design- och byggprocessen (Angelim et al., 2016; 
Fischer och Kunz, 2004). Således utformas byggprojekt virtuellt innan stora mängder kapital 
och tid investerats (Ballard et al., 2006).  
 
En av de största utmaningarna inom byggprojekt är samverkan mellan discipliner (Fischer 
och Kunz, 2004). Med en tillämpning av integrerade arbetssätt frångås den traditionella och 
fragmenterade metoden (Khalfan och Raja, 2005; Anumba och Evbuomwan, 1998).  
 
Integrated Concurrent Engineering (ICE) är ett exempel på en integrerad arbetsmetod och 
syftar till att genomföra projekt med effektiva samarbeten för att förbättra kommunikation 
och koordinering mellan olika discipliner (Coffee, 2006). Med ICE stimuleras användning av 
avancerad modelleringsteknik samt visualiserings- och analyseringsverktyg (Chachere et al., 
2004). Avnet och Weigel (2010) framhåller att ICE ursprungligen använts inom 
rymdindustrin för att samla projektmedlemmar och utforma rymdfarkoster i nära samverkan. 
Därmed har olika designuppgifter som normalt tagit flera månader att utföra förkortats till 
bara några dagar (Avnet och Weigel, 2010). Syftet med ICE är att utformningen av 
byggprojekt ska vara rätt från början och omarbetning som normalt uppkommer i efterhand 
ska minimeras (Khalfan och Raja, 2005). ICE kan stödja arbetet med VDC eftersom det syftar 
till att utveckla ett gemensamt arbetssätt som kan appliceras mellan flertalet 
projektmedlemmar (Fischer och Kunz, 2012).  
 
Det traditionella och fragmenterade sättet att utföra byggprojekt kan bidra med misstrohet och 
konflikter mellan beställare och entreprenörer eftersom det finns en avsaknad av tidigt 
samarbete mellan varandra (Dewulf och Kadefors, 2010). Med VDC som koncept inom 
byggprojekt fokuseras på tidig samverkan i designarbetet vilket resulterar i att det krävs 
upphandlingsformer som tillåter detta (Kang och Woo, 2014).  
 
Integrated Project Delivery (IPD) är en integrerad leveransform av byggprojekt med fokus på 
tidig samverkan mellan projektmedlemmar med bland andra arkitekt, konstruktör, installatör, 
entreprenör och beställare som ansluter ett gemensamt avtal (Jiankun och Zhiliang, 2017). 



10 
 

Samarbete mellan de olika disciplinerna formas ofta redan innan designarbete av byggprojekt 
har påbörjats (El Asmar et al., 2013). Genom att utformning sker gemensamt minskar risken 
för omarbetning eftersom hänsyn tas till både utformning och produktion genom hela 
projektet (Jiankun och Zhiliang, 2017). Kvan (2000) betonar att gemensam problemlösning 
samt en formulering av gemensamma projektmål främjar samarbete. Genom att involvera 
entreprenörer och förvaltare tidigt inom byggprojekt förbättras utförandet (Khalfan och Raja, 
2005). Med IPD stimuleras lösningsorienterade byggprojekt under designarbetet. Således kan 
IPD vara passande med VDC eftersom olika alternativ för design itereras med syfte att 
upptäcka den bästa lösningen och den mest lämpliga produkten (Jones, 2014).  

1.3 Problem 

1.3.1 Formulering 

Utvecklingen och uppfattningen om VDC förändras ständigt (Heng et al,. 2009). Enligt den 
konceptuella definitionen av VDC är dess syfte att arbeta med byggprojekt multidisciplinärt 
med fokus på virtuella modeller (Fischer och Kunz, 2012). Eftersom byggprojekt 
karaktäriseras av att vara fragmenterade behövs det samarbete och integrering för att undvika 
bristfällig kommunikation och koordinering mellan discipliner (Karrbom et al., 2012; Khalfan 
och Raja, 2005). Kam et al. (2013) framhåller att det är stort fokus på den tekniska aspekten 
vid implementering av VDC och den sociala kontexten med samarbete förbises ofta. 
 
Det finns en avsaknad av tidigare studier som utreder innebörden av VDC som koncept och 
hur VDC kan stimulera ett integrerat arbetssätt inom organisationer där VDC har anammats. 
För att undersöka dessa forskningsluckor behövs det en studie som utreder både VDC som 
koncept och även ett integrerat arbetssätt. 

1.3.2 Syfte, mål och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka innebörden av VDC som koncept och integrerade 
arbetsmetoder inom organisationer där VDC har anammats. Målet är att skapa en förståelse 
för VDC som koncept och hur VDC kan stimulera ett integrerat arbetssätt. 
 
Studien utforskar syftet ur både ett konceptuellt perspektiv där vetenskaplig litteratur studeras 
samt ett mer praktiskt perspektiv där sakkunniga individer anger deras synvinkel och 
reflektioner om ämnet. Därtill har två problemformuleringar utvecklats för att utreda ämnet. 
 

1. Vad innebär VDC som koncept? 
2. Hur kan VDC stimulera ett integrerat arbetssätt? 
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1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet är avgränsat geografisk till den svenska byggsektorn även om en del 
respondenter arbetar på företag som har verksamhet utanför Sverige. Respondenterna arbetar 
på de största konsult- och byggföretagen i Sverige vilket medför att de flesta projekt som de 
relaterar till i intervjustudien är megaprojekt. Vidare är VDC främst fokuserat på 
projekteringsfasen vilket följaktligen leder till att studien huvudsakligen inriktar sig på den.    
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1.5 Disposition 

Kapitel Beskrivning Förklaring 

1 Introduktion 

 
I det första kapitlet presenteras en introduktion till studien 
med inledning och bakgrund. Vidare specificeras 
problemformulering samt syfte, mål och frågeställningar. 
Därtill är även avgränsningar, disposition och 
grundläggande begrepp beskrivna. 
 

2 Konceptuellt ramverk 

 
I det andra kapitlet presenteras litteraturstudien med det 
konceptuella ramverket där de ämnesområden som har 
studerats behandlas. Kapitlet är indelat i olika avsnitt 
baserade på den litteratur som har utforskats. Det 
innefattar koncept som VDC, ICE och IPD. 
 

3 Metod 

 
I det tredje kapitlet innefattas forskningsmetodiken och 
tillvägagångssättet som har genomförts i studien. Vidare 
presenteras de intervjuade respondenterna. 
 

4 Resultat 

 
I det fjärde kapitlet redovisas det resultat som har 
framkommit av intervjustudien. Resultatet är baserat på de 
svar som respondenterna har framfört under intervjuer. 
 

5 Analys och diskussion 

 
I det femte kapitlet presenteras korrelation och 
särskiljning mellan respondenternas reflektioner och det 
konceptuella ramverket. 
 

6 Slutsats 

 
I det sjätte kapitlet redovisas de slutsatser som besvarar 
frågeställningarna.  
 

7 Hållbarhetsreflektioner 
och framtida forskning 

 
I det sjunde kapitlet presenteras hållbarhetsreflektioner 
och eventuell framtida forskning inom ämnet. 
 

8 Referenser 

 
I det åttonde kapitlet finns de referenser och källor som 
har använts i studien. 
 

9 Bilagor 

 
I det nionde kapitlet presenteras en bilaga med 
intervjumallen som har följts.  
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1.6 Grundläggande begrepp 

BIM   Building Information Model 
 
ICE   Integrated Concurrent Engineering 
 
IPD   Integrated Project Delivery 
 
OBS   Organization Breakdown Structure 
 
PBS   Product Breakdown Structure 
 
POP-modell  Produkt-, organisation- och processmodell 
 
TVD   Target Value Design 
 
VDC   Virtual Design and Construction 
 
VSM   Value Stream Mapping 
 
WBS   Work Breakdown Structure 
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2. Konceptuellt ramverk 
 

Kapitlet redogör konceptuellt för VDC, ICE och IPD. Litteratur har primärt studerats i form 
av vetenskapliga artiklar, rapporter och böcker för att undersöka ämnet.  

2.1 VDC 

2.1.1 Definition av Virtual Design and Construction (VDC) 

Center for Integrated Facility Engineering (CIFE) vid Stanford University introducerade år 
2001 VDC som ett koncept där syftet är att skapa en samordnad utformning av byggprojekt 
med fokus på virtuella tekniker (Fischer och Kunz, 2004; Fischer och Kunz, 2012). 
Utvecklingen och uppfattningen om VDC som koncept pågår ständigt (Heng et al., 2009).  
Fischer och Kunz (2012) definierar VDC som: ”Virtual Design and Construction (VDC) is 
the use of integrated multi-disciplinary performance models of design-construction projects 
to support explicit and public business objectives”   
 
Modellerna klassificeras som multidisciplinära eftersom de representerar flera nyckelaktörer 
bland andra arkitekt, konstruktör, entreprenör och beställare (Fischer och Kunz, 2012). 
Fischer och Kunz (2012) framhåller att modellerna är virtuella eftersom information och 
beskrivning av byggprojekt återfinns i datorbaserade modeller.  
 
Målet med VDC är att utveckla olika designalternativ med 4D-modeller och på förhand 
erhålla en uppfattning om den kommande design- och byggprocessen (Angelim et al., 2016; 
Fischer och Kunz, 2004).  
 
Alarcón et al. (2016a) hävdar att en implementering av VDC inom byggprojekt kan korrelera 
med lean ideologin eftersom överflödig användning av resurser minimeras med hänsyn till 
produkt och informationsflöde. VDC underlättar informations- och kunskapsspridning mellan 
projektmedlemmar genom alla faser i byggprojekt (Engström et al., 2015).  

2.1.2 Produkt, organisation och process  

Fischer och Kunz (2012) beskriver VDC som ett koncept där intentionen är att bedriva 
byggprojekt med fokus på produkt, organisation och process (Fischer och Kunz, 2012). De tre 
komponenterna utformar och definierar byggprojekt (Ekstrom et al., 2004).  
 
Produkt 
Fischer och Kunz (2012) förklarar produkt som en byggnad och anläggning vilken är 
objektorienterad (med till exempel väggar, tak och balkar). Med BIM kan produkten 
förtydligas och förklaras (Jongeling et al., 2007). Produkt utformas främst av arkitekt, 
konstruktör och entreprenör baserat på de kravspecifikationer som beställare av byggprojekt 
har formulerat (Ekstrom et al., 2004; Fischer och Kunz, 2012).  
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Organisation  
Definieras som projekterings- och produktionsorganisation vilka ska utforma, bygga och 
hantera produkten. Organisationen utformas främst av en överordnad projektledare (Ekstrom 
et al., 2004; Fischer och Kunz, 2012).  
 
Process  
Definieras som de aktiviteter och metoder som organisationen följer (Fischer och Kunz, 
2012). Process utformas främst av entreprenörer som ansvarar för att identifiera och utveckla 
de aktiviteter och metoder som krävs i ett byggprojekt för att skapa en produktionsplan och 
konstruera produkten i verkligheten (Ekstrom et al., 2004).  Process behövs för att förverkliga 
produkten med hänsyn till bland annat kvalité, kostnad och tid (Breit et al., 2015; Fischer och 
Kunz, 2012) 
 
Inom VDC kombineras modellering, simulering och analys vilket gör att en hypotetisk 
uppfattning om produkt, organisation och process utforskas (Fischer och Kunz, 2004; Fischer 
och Kunz, 2012). 
 
En övergripande sammanställning görs i figur 2. 

 
Figur 2. Sammanställning av produkt, organisation och process (Ekstrom et al., 2004) 

2.1.3 POP-modell  

Fischer och Kunz (2012) beskriver produkt, organisation och process tillsammans som en 
gemensam objektorienterad POP-modell. POP-modeller förklaras som objektorienterade 
eftersom de inkluderar organiserad data (Fischer och Kunz, 2012). Enligt Breit et al. (2015) 
kan arbetet med VDC stödjas genom att POP-modeller 4D-simuleras. Med 4D-POP-modeller 
kan olika alternativ för sekvenser av byggprojekt simuleras, analyseras och därefter jämföras 
(Breit et al., 2015).  

V
D

C
 

Produkt 

Konstruktion, byggnad, anläggning 

Beställare av byggprojekt formulerar krav för byggprojekt som 
arkitekter och projektörer tolkar och detaljerar i en produktmodell.		 

Process 

Arbetsprocesser 

För att produktmodellen ska förverkligas och byggas krävs det en 
produktionsplan som förklarar de ingående processerna i ett 

byggprojekt	

Organisation 

Organisation av byggprojekt 

Det krävs företag som organiseras för att utvecka en produktmodell 
och processplan. Vidare ser det även till att följa den arbetsmetodik 

som specificerats i projektplanen för att konstruera produkten. 
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De olika POP-modellerna definieras som: 
 

• Produktmodell: innehåller information om byggnaden (Fischer och Kunz, 2012). 
 

• Organisationsmodell: innehåller information om organisationsstrukturen (Fischer 
och Kunz, 2012). 

 
• Processmodell: innehåller information om arbetsuppgifter, aktiviteter och milstolpar 

inom byggprojekt (Fischer och Kunz, 2012). 
 
Inom VDC sker definiering av POP-modeller i samverkan mellan projektmedlemmar 
(Ekstrom et al., 2004). Fischer och Kunz (2012) beskriver att intentionen med POP-modeller 
är att i tidigt designskede identifiera kraven och målen med byggprojektet. Utefter dessa 
beskrivs utformning/omfattning och förväntat resultat. Det här gör att POP-modeller har 
konsekventa och specifika förklaringar för projektmedlemmar. En väl utformad POP-modell 
redogör för de olika organisationsenheterna och processerna som krävs för att konstruera 
produkten (Fischer och Kunz, 2012) se tabell 1 för en förenklad beskrivning av en POP-
modell.  
 
  Funktion:  

Krav/Mål 
Utformning/Omfattning: 
Designval 

Resultat: 
Förväntning 

Produkt Ytor, komponenter 
och system 

Utformade ytor, 
komponenter och system 

Förväntad kostnad 
(SEK) 

Mätbara mål Värde Förväntning:  
Uppskattat värde 

Organisation Deltagare Valda aktörer Förväntad kostnad  
(timmar eller SEK) 

Mätbara mål Värde Förväntning:  
Uppskattat värde 

Process Arbetsuppgifter Utformade uppgifter Förväntad kostnad  
(dagar eller SEK) 

Mätbara Mål Värde Förväntning:  
Uppskattat värde 

Tabell 1. En förenklad POP-modell. Produkt, organisation och process (rad 2-4) förklaras 
genom funktion (krav/mål), utformning/omfattning (designval) och resultat (förväntningar) 
(kolumn 2-4) (Fischer och Kunz, 2012). 
 
För att detaljera POP-modeller kan produkt, organisation och process brytas ner i mindre 
enheter med Product Breakdown Structure (PBS), Organisation Breakdown Structure (OBS) 
och Work Breakdown Structure (WBS) (Fischer och Kunz, 2012).  
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• PBS delar upp produkten i mindre delar och syftar till att identifiera de specifika 
komponenterna (objekten) som är nödvändiga för att produkten ska byggas (Henry 
och Monaghan, 2013). Till exempel väggar, balkar och installationer (Fischer och 
Kunz, 2012). Industry Foundation Classes (IFC) kan användas som filformat för att 
information om produkten ska vara tillgänglig mellan olika program och mjukvaror. 
IFC främjar utbyte av information och öppna standarder för BIM (Tarandi, 2015).  

 
• OBS delar upp organisationen i mindre delar och grupper (Fischer och Kunz, 2012).  

 
• WBS delar upp processen i olika uppgifter och aktiviteter som krävs för produktion av 

byggnaden. Det kan till exempel vara gjutning, leveranser av byggmaterial och 
övervakning av byggplatsen (Fischer och Kunz, 2012).  

 
Fischer och Kunz (2012) delar in POP-modeller i två relaterade kategorier: generiska POP-
modeller och specifika POP-modeller.  
 
Generiska POP-modeller  
Fischer och Kunz (2012) påpekar att generiska POP-modeller är övergripande där specifik 
information och detaljer om de ingående objekten utelämnas. De generiska POP-modellerna 
är lämpliga när terminologin till exempel ska formuleras inom ett projekt och företag. Till 
exempel kan generiska POP-modeller inkludera en allmän terminologi bland andra balk, 
aktiviteter och milstolpar. Det säkerställer att projektmedlemmar använder standardiserat 
vokabulär med gemensamma benämningar på olika delar inom produkt, organisation och 
process (Fischer och Kunz, 2012). 
  
Specifika POP-modeller  
Vidare beskriver Fischer och Kunz (2012) att specifika POP-modeller detaljredovisar de 
generiska POP-modellerna och specificerar terminologin genom att namnge de ingående 
attributen, till exempel balk A, aktivitet 1 och milstolpe 1. Specifika POP-modeller syftar till 
att använda objektspecificering i modellerings- och analysapplikationer. Det kan till exempel 
vara enheter i CAD-, organisations- och processmodeller. Specifika POP-modeller kan till 
exempel innehålla information om när modeller ska distribueras mellan andra modeller i 
byggprojekt (Fischer och Kunz, 2012). 
 
Överlag syftar POP-modeller på att aktörer följer samma terminologi och förteckning på olika 
objekt genom produkt, organisation och process (Fischer och Kunz, 2012).  

2.1.4 BIM inom VDC 

National Institute of Building Sciences (2015) definierar Building Information Model (BIM) 
som en digital representation med information om en byggnads fysiska och funktionella 
karaktär. BIM syftar till att underlätta olika beslut som behöver fattas under en byggnads 
livscykel (National Institute of Building Sciences, 2015).     
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BIM inkluderas som den del av POP-modellen där produktens utformning och omfattning 
beskrivs (Fischer och Kunz, 2012) se figur 3.  
 

  Funktion Utformning/Omfattning Resultat 

P Produkt  BIM  

O Organisation    

P Process    

Figur 3. BIM representerar utformning/omfattning av produkten i en POP-modell (Alarcón et 
al., 2016a)  
  
Jongeling (2008) beskriver BIM som en objektorienterad modell där information om 
byggnaden är integrerad i modellen. Med VDC och BIM implementerad i byggprojekt kan 
byggprojekt bli visualiserade, simulerade och analyserade för att underlätta en optimering av 
byggprocessen och byggnaden (Andersson och Lessing, 2017).  
 
Luth (2011) förklarar VDC som: ”Virtual design and construction is the process of using an 
accurate and precise 3D building information model to facilitate visualization, 
communication, coordination, estimation, simulation, purchasing, fabrication, sequencing, 
scheduling, and site layout” (Luth, 2011).  
 
Det här citatet stärks upp av Eastman et al. (2011) som betonar att VDC innefattar 
byggprocessen integrerad med BIM. Därmed kan produktionsschema och simuleringar skapas 
med hjälp av BIM som verktyg (Luth, 2011). 
 
Andersson och Lessing (2017) betonar att BIM underlättar dokumentation av byggprojekt 
vilket leder till att standardiserade arbetsprocesser kan implementeras i organisationer som 
tillämpar BIM. Därmed kan till exempel externa konsulter involveras samtidigt som 
standardiserade arbetsprocesser kan behållas (Andersson och Lessing, 2017).  

2.1.5 Utvärdering av VDC 

Kam et al. (2013) påpekar att det är ett övervägande fokus på de tekniska aspekterna vid 
implementering av VDC och den sociala kontexten med samarbete förbises ofta. Vidare har 
det noterats det att det krävs en standardiserad terminologi och bedömningsmall med riktlinjer 
för VDC för att underlätta implementering (Kam et al., 2013). Det finns fyra kriterier som 
Kam et al. (2013) har identifierat i sin bedömningsmall, de fyra olika kriterierna beskrivs i 
tabell 2. 
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Holistisk 

 
Syftar till att utvärdera hur ett byggprojekts prestation och resultat 
förbättras i relation till ett tätt samarbete genom alla projektfaser och 
mellan olika projektmedlemmar (Kam et al., 2013). 
 

 
Kvantifierbar 

 
Syftar till att utvärdera mognadsgraden av VDC inom byggprojekt med 
tydliga, kvantifierbara och objektiva mätningar. Huvudsakligen mäts 
användningen av VDC och hur utvecklad VDC är (Kam et al., 2013).  
 

 
Praktisk 

 
Syftar till att utveckla en förståelig och meningsfull utvärderingsmall som 
kan underlätta projektmedlemmar att fatta beslut inom byggprojekt. Den 
praktiska bedömningsmallen bör inkludera tidigare fallstudier, riktlinjer 
och standardavtal (Kam et al., 2013).    
 

 
Anpassningsbar 

 
Syftar till att utveckla en utvärderingsmall som tar hänsyn till att alla 
byggprojekt är unika. Således bör utvärderingsmallen vara 
anpassningsbar. Mallen måste även kunna modifieras i takt med 
utvecklingen och användningen av VDC inom byggprojekt (Kam et al., 
2013). 
 

Tabell 2. De fyra kriterierna som bör ingå i en utvärderingsmall för VDC (Kam et al., 2013). 
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2.2 Integrerat arbetssätt 

2.2.1 Inledning  

Anumba och Evbuomwan (1998) beskriver det traditionella utförandet av byggprocessen som 
en försörjningskedja med olika inblandade discipliner vilka tillsammans benämns som “over 
the wall”. Vidare förklarar Anumba och Evbuomwan (1998) att beställare av byggprojekt 
formulerar krav, därefter skapar arkitekten ritningar utefter beställarens kravspecifikationer, 
sen beräknar konstruktören hållfastheten, installationsprojektören planerar installationer i 
byggnaden och tillslut överlämnas information om byggprojektet till entreprenören som ska 
vara ansvarig för produktionen (Anumba och Evbuomwan, 1998; Khalfan och Raja, 2005). 
Det här tillvägagångssättet illustreras i figur 4 (Anumba och Evbuomwan, 1998). 
 

 
Figur 4. “Over the wall” (Anumba och Evbuomwan, 1998). 
 
Enligt Khalfan och Raja (2005) leder “over the wall” till en fragmentering mellan 
projektmedlemmar vilket ofta resulterar i bristande kommunikation där respektive discipliners 
arbeten inte är koordinerade med varandra. 
 
Genom att involvera nyckelaktörer i tidigt designskede frambringas ett samarbete mellan de 
olika disciplinerna (El Asmar et al., 2013). Hänsyn kan då tas till bland annat produktion och 
förvaltning innan beslut har fattats om utformning av projektet. Det här syftar till att minska 
risken för en fragmenterad byggprocess och även undvika senare problem som kan uppstå 
under produktion och förvaltning av byggnaden (Becerik-Gerber och Kent, 2010). Genom att 
tillgå så mycket information som möjligt från respektive projektmedlemmar i tidigt 
designskede underlättar arbetet med VDC (Kang och Woo, 2014). 

2.2.2 Integrated Concurrent Engineering (ICE) 

Ursprungligen introducerades ICE som en metod inom rymdindustrin för att främja 
samverkan mellan projektmedlemmar under designarbetet (Avnet och Weigel, 2010). Coffee 
(2006) framhåller att ICE syftar till att ersätta traditionella arbetscykler och mötesperioder. 
Istället utförs iterationer av olika designlösningar i nära samverkan mellan nyckelaktörer för 
att effektivisera designarbete (Coffee, 2006; Chachere et al., 2004). Uppgifter som normalt tar 
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flera månader att genomföra förkortas till bara några dagar (Avnet och Weigel, 2010). 
Likheten mellan projekt inom rymdindustrin och byggprojekt är att det krävs omfattande 
samarbete eftersom olika aktörer kan ha avvikande intressen, bakgrund, arbetsmetoder, 
processer och terminologier (Fischer och Kunz, 2012).  
 
Anumba och Evbuomwan (1998) påpekar att en integrering av projektmedlemmar i tidigt 
designskede minskar fragmentering inom byggprojekt. Därtill minskas även risken för att 
ändringar av design ska tillkomma och att onödiga tvister uppstå (Anumba och Evbuomwan, 
1998). Svarstiden minskas mellan projektmedlemmar eftersom de arbetar tillsammans och 
samtidigt (Fischer och Kunz, 2012).  

2.2.3 ICE och VDC 

Enligt Jongeling et al. (2007) inkluderas huvudsakligen fem olika delar inom ICE. Dessa 
specificeras som:  

• Samtidig process 

• Multidisciplinärt projekt 

• En integrerad designmodell 

• Mjukvaror som stödjer en integrerad modell  

• Samarbetsvänlig miljö  

 
Med ICE stimuleras användning av avancerad modelleringsteknik samt visualiserings- och 
analyseringsverktyg (Chachere et al., 2004). Vidare främjas även iterationer av olika 
designlösningar i nära samverkan mellan projektmedlemmar för att effektivisera designarbete 
(Coffee, 2006; Chachere et al., 2004). Fischer och Kunz (2012) framhåller att ICE fungerar 
som ett bra stöd till VDC inom byggprojekt eftersom det syftar till att bland annat skapa ett 
gemensamt arbetssätt inom multidisciplinära projekt (Fischer och Kunz, 2012). 
 
Gunasekaran et al. (1998) påpekar att parallellt med utformning av byggprojekt kan 
projektmedlemmars uppgifter koordineras och utföras under samverkan istället för att 
aktiviteterna är uppdelade separat och sekventiellt. ICE är en metod som kräver tydlig 
integrering och samlokalisering av projektmedlemmar (Jongeling et al., 2007). Vidare främjas 
ett arbete med gemensamma mål där projektmedlemmar interagerar och utbyter olika idéer 
(Gunasekaran et al., 1998).   

2.2.4 Integrated Project Delivery (IPD) 

IPD är en leveransform av byggprojekt som grundar sig i samarbete och förtroende mellan 
projektmedlemmar (AIA, 2007). Genom att bland andra arkitekt, konstruktör, installatör, 
entreprenör och beställare ansluter ett gemensamt avtal innan designfasen har påbörjats, 
formas tidigt samarbete vilket minskar risken för en fragmenterad byggprocess (Jiankun och 
Zhiliang, 2017; El Asmar et al., 2013; Anumba och Evbuomwan, 1998).   
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Eriksson och Kadefors (2014) poängterar att inom IPD ska även underentreprenörer och 
konsulter involveras för en tidig och gemensam planering. Genom att utforma byggprojekt 
gemensamt och ta hänsyn till olika nyckelaktörers intressen under designfasen minskar risken 
för omarbetning (Jiankun och Zhiliang, 2017).  
 
Med IPD är det fokus på de gemensamma projektmålen snarare än de individuella och 
disciplinära målen (AIA, 2007). Kvan (2000) påpekar att ett arbete med gemensamma mål 
främjar samarbete och lösningar som tillfredsställer alla deltagande. Projektmål som 
formuleras inom byggprojekt kan till exempel vara att utnyttja lokala resurser, olika aspekter 
av hållbarhet och identifiera de möjligheter som finns på den specifika byggplatsen (Jones, 
2014). 
 
Erikson och Kadefors (2014) framhåller att inom IPD finns det olika modeller för 
riskfördelning mellan nyckelaktörer, antingen kan flera parter bära risk gemensamt eller så 
uträttas ett riktprisavtal. Alarcón et al. (2016b) framhåller att projektmedlemmar räknar 
tillsammans fram ett riktpris baserat på omfattningen av projektet därefter ska alla discipliner 
arbeta efter att maximera nyttan för beställaren (Alarcón et al., 2016b). 
 
Eriksson och Kadefors (2014) betonar att det som skiljer IPD från andra samverkansavtal är 
främst att managementmetoder är väl specificerade i kontraktet. Vidare är det bland annat 
vanligt förekommande med ett gemensamt projektkontor och involvering av 
underentreprenörer i designfasen (Eriksson och Kadefors, 2014). Lahdenperä (2012) 
framhåller att inom IPD kan specifika lean metoder inkluderas i kontraktet. Dessa metoder är 
bland annat Target Value Design (TVD), Pull planning och Value Stream Mapping (VSM) 
(Lahdenperä, 2012). Se tabell 3. 
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Target Value Design 
(TVD) 
 

 
Fruchter et al. (2015) beskriver att TVD syftar till att bedriva 
byggprojekt med fokus på kostnader och maximerat kundvärde. 
Det traditionella sättet att utforma byggprojekt innebär att 
design av byggnaden sker först och därefter beräknas kostnader 
vilket leder till att kostnad är ett resultat av design. Därmed är 
kostnad och design två oberoende variabler. Inom TVD är 
kostnad en drivande faktor redan i designfasen av byggprojekt. 
Det leder till att kostnad och design utvecklas gemensamt till att 
vara två beroende variabler (Fruchter et al., 2015).  
 

 
Pull planning 
 

 
Tiwari och Sarathy (2012) framhåller att pull planning är en 
metod som syftar till att planera byggprojekt med koordinerade 
aktiviteter. Metoden ökar transparensen mellan projekt-
medlemmar, flexibilitet inom byggprojekt och förståelse för de 
olika disciplinernas arbete. Det är en metod som identifierar 
respektive projektmedlemmars uppgifter (Tiwari och Sarathy, 
2012). 
 

 
Value stream mapping 
(VSM) 
 

 
Hines och Rich (1997) förklarar VSM som en metod där endast 
de processer och delar av organisationen som tillför värde 
inkluderas. Vidare beskriver Erikshammar et al. (2013) att VSM 
syftar till att kartlägga det nuvarande tillståndet där både värde-
tillförande och icke värdetillförande aktiviteter identifieras. 
 

Tabell 3. Lean management metoder inom IPD.  

2.2.5 IPD och VDC 

Kang och Woo (2014) påpekar att med utförandeentreprenader genomförs design- och 
produktionsplanering som två separata faser. Varvid Luth (2011) framhåller att inom VDC 
sker utformning av byggprojekt integrerad med produktionsplanering. Således leder det till att 
utförandeentreprenad inte är anpassad för ett arbete med VDC (Kang och Woo, 2014).  
 
BIM ett viktigt hjälpmedel inom VDC för att underlätta planering av produktionsarbete (Luth, 
2011). Genom att arbeta med BIM i byggprojekt krävs det nära samarbete och koordinering 
mellan projektmedlemmar (AIA, 2007). Med IPD som kontrakt inkluderas 
produktionsplanering i designfasen (Luth, 2011). Vidare stödjer IPD även arbetet med BIM 
eftersom det är fokus på nära samverkan mellan projektmedlemmar i designfasen (AIA, 
2007). 
 



24 
 

Jones (2014) framhåller att med IPD stimuleras lösningsorienterade byggprojekt i 
designfasen. Inom VDC itereras olika alternativ av design för att slutligen framställa den 
optimala virtuella produkten med hänsyn till alla nyckelaktörer i byggprojektet (Jones, 2014). 
Därtill poängterar Fischer (2017) att projektmedlemmar stimuleras att dela med sig av idéer 
och testa olika designalternativ med hjälp av simuleringar och visualiseringar (Fischer, 2017). 
I takt med en implementering av VDC skapas ett nytt sätt att arbeta och upphandla projekt 
inom byggbranschen med större fokus på samverkan, involvering av produktion och virtuella 
tekniker (Kang och Woo, 2014; Fischer och Kunz, 2012). 
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3. Metod 
 
Kapitlet presenterar studiens metodval och det tillvägagångssätt som har använts för att 
besvara frågeställningarna. Vidare beskrivs en ingående presentation av de intervjuade 
respondenterna.  

3.1 Metodval 

För att undersöka VDC som koncept och integrerat arbetssätt har studien genomförts med en 
kvalitativ metod med eftersom det underlättar en förklaring och besvarande av 
frågeställningarna. Denscombe (2010) beskriver att en kvalitativ studie öppnar upp för att ett 
flertal olika svar kan vara korrekta. Kvalitativ forskning är lämplig i denna studie eftersom det 
är grundat i uppfattningar som baseras på sociala strukturer (Denscombe, 2010). Vidare 
framhåller Greener (2008) att kvalitativa metoder tillåter forskaren att undersöka ett ämne 
som inte kan förklaras med siffror. Det här gör att kvalitativa metoder är det mest lämpade för 
de syften och mål som formuleras eftersom de inte kan förklaras med kvantitativ data.  

3.2 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis har frågeställningarna och syftet med studien undersökts genom en konceptuell 
litteraturstudie. Varvid litteraturstudien påbörjades och allt mer information samlades in om 
ämnet utvecklades och formades forskningsfrågorna från att fokusera på VDC med en bredare 
synvinkel till att avgränsa ämnet och koppla det till ett perspektiv som undersöker innebörden 
av VDC som koncept och ett integrerat arbetssätt. Således är det konceptuella ramverket 
baserad på tidigare forskning inom VDC och även två integrerade metoder: ICE och IPD.  
 
Det konceptuella ramverket är främst baserad på vetenskaplig litteratur som är 
referentgranskade och publicerade i vetenskapliga och internationella tidskrifter. Vidare 
förekommer en stor andel av forskningen inom VDC från Stanford University i USA vilket 
författaren är medveten om. Det har gjort att under insamlingen av litteratur har det strävats 
efter att inkludera forskare från även andra universitet och länder för att få en bredare 
synvinkel på ämnet. 
 
Den vetenskapliga litteraturen har främst samlats in från databaserna KTH Primo, Digitala 
Vetenskapliga Arkivet och Google Scholar. De sökorden som har använts mest frekvent för 
att hitta de vetenskapliga artiklarna har varit bland andra Virtual Design and Construction 
(VDC), Building Information Model (BIM), Integrated Concurrent Enginering (ICE) och 
Integrated Project Delivery (IPD). Vidare är referenserna som används främst mellan år 2000-
2017, detta för att säkerställa att litteraturen som inkluderas är av aktuell tid.  
 
För att utforska frågeställningarna och förankra det konceptuella ramverket med sakkunniga 
individer har kvalitativa semi-strukturerade intervjuer utförts för att undersöka 
respondenternas olika synvinklar och tolkningar inom det studerade ämnet. De deltagande 
individerna arbetar på de största bygg- och teknikkonsultbolagen i Sverige. Under en del 
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intervjuer demonstrerades även digitala modeller, databasstrukturer och hur deras ICE-
mötesrum ser ut. Det här ökade författarens förståelse och inblick i hur en del av de 
intervjuade individerna faktiskt arbetar med VDC inom byggprojekt. 
 
För att undvika inövade och förutbestämda svar i intervjustudien har frågorna inte skickats i 
förväg till respondenterna. Samtliga intervjuer har ägt rum på huvudkontoren där respektive 
respondenter arbetar. Inledningsvis har det frågats om ett samtycke att spela in intervjuerna. 
Samtliga respondenter har godkänt en inspelning av intervjun. Intervjuerna har därefter 
transkriberats och använts som grund för resultatstudien.  
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3.3 Respondenter 

Respondent A  
Arbetar med BIM-samordning på ett av de största teknikkonsultbolagen i Sverige. 
Respondent A arbetar för tillfället med ett stort infrastrukturprojekt i Sverige.  
 
Respondent B 
Arbetar som modellsamordnare på ett av de största teknikkonsultbolagen i Sverige. 
Respondent B arbetar för tillfället med ett stort infrastrukturprojekt i Sverige.  
 
Respondent C 
Arbetar med övergripande BIM-frågor inom organisationen på ett av de största 
teknikkonsultbolagen i Sverige. Respondent C är aktiv i olika branschorganisationer som vill 
främja BIM inom samhällsbyggandet.  
 
Respondent D 
Arbetar som VDC-ansvarig på ett av de största byggbolagen i Sverige. Respondent D har 
deltagit i implementering av VDC inom byggföretaget som Respondent D arbetar på. 
Respondent D är VDC-certifierad enligt Stanfords metoder.  
 
Respondent E 
Arbetar med BIM- och datasamordning på ett av de största teknikkonsultbolagen i Sverige. 
För tillfället arbetar Respondent E med VDC med ett stort infrastrukturprojekt.  
 
Respondent F 
Arbetar med affärs- och projekteringsutveckling på ett av Sveriges största byggbolag. 
Respondent F har lång erfarenhet av samarbete och projektering. Respondent F är VDC-
certifierad enligt Stanfords metoder. 
 
Respondent G 
Arbetar som arbetschef på ett av Sveriges största byggbolag. Respondent G har tidigare varit 
VDC-ansvarig på företaget som Respondent G arbetar på. Respondent G är VDC-certifierad 
enligt Stanfords metoder. 
 
Respondent H 
Arbetar som chef för forskning och utveckling på ett av Sveriges största byggbolag. Vidare 
sitter Respondent H även i koncernledningen för byggbolaget.  
 
Respondent I 
Arbetar som gruppchef för anbud och planering på ett av Sveriges största byggbolag. 
Respondent I har tidigare arbetat med VDC-frågor och har varit med och utvecklat VDC 
inom byggföretaget.  
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3.4 Företag  

I tabell 4 presenteras en sammanställning med beskrivning av de företag som respondenterna 
arbetar på.  
 

Företag Beskrivning Respondent Antal 

Konsultbolag 
A 

Ett av de största teknikkonsultbolagen i Sverige. 
Använder VDC och BIM inom de mest komplexa 
projekten, bland annat infrastrukturprojekt. Företaget 
arbetar inte aktivt med VDC-certifiering. 

A 
2 

B 

Konsultbolag 
B 

Ett av de största teknikkonsultbolagen i Sverige. 
Använder BIM och VDC inom de mest komplexa 
projekten bland annat sjukhus, kontorshus och 
infrastrukturprojekt. Det finns ett fåtal på företaget 
som är VDC-certifierad enligt Stanfords metoder.  

C 1 

Konsultbolag 
C 

Ett av de största teknikkonsultbolagen i Sverige. 
Använder BIM och VDC inom de mest komplexa 
projekten bland annat infrastrukturprojekt. Det finns 
ett fåtal på företaget som är VDC-certifierade men ett 
intresse att certifiera fler enligt Stanfords metoder. 

E 1 

Byggbolag  
A 

Ett av de största byggbolagen i Sverige. Företaget har 
även internationell verksamhet. Arbetar med VDC 
inom de flesta byggprojekten. Företaget har ett flertal 
VDC-certifierade enligt Stanfords metoder. 

D* 
2 

G* 

Byggbolag  
B 

Ett av de största byggbolagen i Sverige. Företaget har 
även internationell verksamhet. Arbetar med VDC- 
inom de flesta byggprojekt. Företaget har ett flertal 
VDC-certifierade enligt Stanfords metoder. 

I 1 

Byggbolag  
C 

Ett av de största byggbolagen i Sverige. Företaget har 
även internationell verksamhet. Arbetar med BIM 
och VDC inom de flesta byggprojekten. Företaget 
har endast ett fåtal VDC-certifierade i Sverige. Före-
taget fler VDC-certifierade på deras kontor 
utomlands.  

H  

2 

F* 

Totalt   9 

Tabell 4. Sammanställning av de företag som respondenterna arbetar på. 
* Betyder att respondenterna är VDC-certifierade enligt Stanfords metoder. 
 
I intervjustudien är det störst intresse hos byggbolagen att VDC-certifiera sina anställda. 
Totalt är det tre stycken av de deltagande respondenterna som är VDC-certifierade enligt 
Stanfords metoder. 
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3.5 Studiens tillförlitlighet 

Greener (2008) betonar att författaren bör reflektera över graden av subjektivitet vid en 
kvalitativ studie eftersom det ökar risken för att författarens egna åsikter involveras. Vidare är 
det viktigt att reflektera över forskarens ståndpunkt inom det utforskade ämnet eftersom det 
kan påverka utfallet av forskningen (Greener, 2008). Det mål som formulerats för studien är 
synnerligen neutralt eftersom det är att skapa en utökad förståelse av VDC son koncept och 
ett integrerat arbetssätt inom byggprojekt. Vidare är inställningen hos författaren av studien 
att få en djupare inblick i målet med studien.  
 
För att examensarbetet ska ta hänsyn till olika synvinklar samt skapa en överskådlig 
uppfattning om det studerade ämnet har sex olika konsult- och byggföretag intervjuats för att 
undersöka VDC som koncept samt hur ett integrerat arbetssätt ser ut inom olika typer av 
företag. Personerna som har deltagit i intervjustudien har varit i åldrarna mellan cirka 25-65 år 
vilket har bidragit med olika synvinklar och perspektiv. Samtliga respondenter är väl insatta 
och kunniga inom ämnet som har studerats.  

3.6 Forskningsetiska hänsynstaganden 

Under en forskningsprocess är det väsentligt att ta hänsyn till forskningsetiska aspekter för att 
respondenter som deltar i studien inte ska bli påverkade (Saunders et al., 2009). Samtliga 
respondenter är presenterade med alias (Respondent A, B, C osv.) för att deras medverkan i 
studien inte ska härledas till deltagarna. Vidare redovisas de deltagande företagen också med 
alias (Konsultbolag A, B, C & Byggbolag A, B & C). Respondenterna och företagen beskrivs 
istället ingående eftersom det ökar förståelsen för sammanhanget och påvisar att det är 
relevanta individer och företag som har deltagit i intervjustudien samtidigt som de är 
anonyma.  
 
Respondenterna informerades om ämnet som studeras innan intervjun ägde rum. De 
informerades även om att studien är en del av ett examensarbete på KTH. Samtliga intervjuer 
spelades in efter samtycke med respondenterna.  
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4. Resultat 
 
Det här kapitlet presenterar resultat av de semistrukturerade intervjuerna som har utförts. 
Intervjustudien är baserad utifrån de koncept som studeras. Resultatet redovisas som en 
löpande text med underrubriker för att förtydliga och säkerställa att ansatsen till problemet 
har undersökts. De deltagande respondenterna i intervjustudien har olika yrkesroller och 
arbetar på de största bygg- och teknikkonsultbolagen i Sverige.  

4.1 Allmänt om VDC 

Det finns idag VDC-certifieringar som Stanford University i USA erbjuder. *Betyder att 
respondenterna är VDC-certifierade enligt Stanfords metoder.  

4.1.1 Definition av VDC 

Det råder tvetydiga förklaringar hos en del av de deltagande respondenterna hur VDC 
definieras. Definitionerna kan variera dels på grund av yrkesroller och även vilken 
yrkesbakgrund respondenterna har. Respondent A och B nämner att det inte finns någon 
tydlig definition av VDC utan att svaren varierar beroende på vem man frågar. Vidare 
förklarar de VDC och BIM som snarliknande koncept. Respondent F* betonar att farhågan 
med VDC är att det kan börja bli ett allt mer vedertaget begrepp och att en del kan använda 
begreppet VDC utan att egentligen förstå den riktiga innebörden.  
 
”När jag började arbeta med VDC liknades det med BIM och i min värld är inte det alls 
samma sak.” – Respondent G* 
 
Det bör det klargöras att VDC och BIM är två åtskilda begrepp även om BIM är ett viktigt 
redskap inom VDC (Respondent F*). Respondent C betonar att BIM innebär att modellera 
information och VDC innebär en hantering av processer i både projektering och byggande. 
VDC passar bättre som begrepp för företaget och organisationen (Respondent G*).  
 
Respondent G* förklarar att VDC huvudsakligen är arbetet med en produkt som ska utformas 
och byggas, en organisation med de deltagande som arbetar samt en process som inkluderar 
det arbete som krävs för att skapa produkten. Det finns ytterligare en del av arbetet med VDC 
och det är att identifiera olika delar som går att mäta. Det kan till exempel vara att mäta antal 
kranlyft som görs under en dag på en byggarbetsplats och därefter analysera insamlad data 
(Respondent G*). Därtill poängterar Respondent H att inom VDC projekteras byggnaden 
färdigt virtuellt, därefter anammas det arbetssätt och de metoder som krävs för produktion av 
byggnaden i verkligheten. Det handlar alltså om att först tänka klart allt i huvudet innan det 
byggs på riktigt.  
 
Vidare förklarar Respondent F* att en del projekt kan specificera i upphandlingen ett krav på 
VDC-koordinator men då finns det en undran om de delaktiga i upphandlingen verkligen 
förstår innebörden och betydelsen av VDC eller om det bara är en typ av präktighet. Genom 
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att specificera i upphandlingen ett krav på VDC kan leda till att kraven stiger onödigt mycket 
i projektet utan att beställaren kanske vet exakt vad som vill åstadkommas med VDC. Det 
finns exempel på projekt där beställaren har krav på VDC-koordinator och samtidigt har det 
inte varit krav på VDC-certifiering utan endast på att koordinera (Respondent F*).  
 
För en del organisationer är VDC-konceptet nytt och därför förekommer forskning och 
utvecklingsprojekt inom VDC för att öka förståelsen och skapa en tydlig manual för att sedan 
sträva efter att implementera VDC i organisationen. Manualen ska tillämpas inom både 
mindre och större projekt (Respondent E).  

4.1.2  VDC som koncept 

”VDC är ganska tydligt, inget Stanford ingen VDC.” – Respondent F* 
 
VDC har sitt ursprung från Stanford University vilket gör att många av de företag som har 
anammat begreppet VDC ofta har en nära relation och samarbete med universitetet. Stanford 
University erbjuder VDC-certifiering för individer inom organisationer och företag. 
Respondent F* betonar att det idag inte något organ eller stöd för VDC i Sverige utan du kan 
endast bli certifierad genom att delta i Stanford Universitys kurs (Respondent F*).  
 
Respondent D* framhåller att när VDC introducerades för cirka 10 år sedan var det 
framförallt stort fokus på hur projekteringen ska utföras. Arbetsmöten utvecklades till att 
fokusera mer på samverkan mellan olika teknikområden i tidigt designskede. Efterhand har 
VDC utvecklats till att bli en tydligare del inom produktion. Framförallt är det tack vare 
läsplattor och smarttelefoner som möjliggör användning av ny teknik på byggplatsen 
(Respondent D*). Respondent G* betonar att det fortfarande är ett stort fokus på innovationer 
under projekteringsfasen. Dessa innovationer behöver nödvändigtvis inte öka produktivitets-
vinningen. Utveckling av nya tekniker som kan appliceras under produktion av byggprojekt 
har stagnerat under de senaste åren. Det finns stora möjligheter att utveckla nya tekniker som 
kan tillämpas på byggplatsen (Respondent G*). 
 

”En del pratar om digital twins och att tillåta att projektera och designa färdigt, det gör vi 
aldrig idag utan det hoppas jag kommer mer och mer med VDC, att vi gör färdigt och att vi 

tar oss den tiden och gör konstruktionen helt färdigt och sen börjar gå ut och gräva.” 
 – Respondent H 

 
Respondent H betonar att med VDC kombineras designfasen med produktion. Vidare 
inkluderas även simuleringar av de virtuella modellerna som representerar byggprojektet. Det 
krävs att den virtuella modellen är färdig i tidigt stadie för att simuleringar ska utföras. Vidare 
kan det medföra att det krävs mer tid för projekteringsfasen med en allt större 
detaljeringsgrad. Vidare framhåller Respondent H att i takt med de nya modellerings-
verktygen som både är lättanvända och kraftfulla medför att arkitekter och konstruktörer kan 
utveckla allt mer komplexa geometrier och konstruktioner. Det resulterar i en försvårad 
produktion eftersom det ställer höga krav på att göra en noggrann produktionsplanering innan 
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designen är klar. Det här ställer krav på en nära samverkan mellan discipliner. Vidare är det 
även svårt för entreprenörer att tjäna pengar på dessa komplexa projekt (Respondent H).  
 
”Det ska vara tyst i två år där man sitter och tänker sen ska man ut i produktion och göra 
allting rätt direkt istället för att göra allting halvfärdigt under projektering och sen ut i 
produktion. Det saknas fortfarande förståelse för investering i tidiga skeden.”  
– Respondent H. 
 
Det finns ett behov av att tidiga skeden marknadsförs mer och att det läggs mer fokus på att 
lösa alla frågor och problem då (Respondent H). Projektering och produktion är i allmänhet 
två åtskilda processer i många byggprojekt. Projekteringsfasen skulle underlättas om 
produktion involveras tidigare. Entreprenörer vill i synnerhet involveras i projekteringsfasen 
men många av upphandlingsformerna tillåter inte tidig involvering av entreprenörer vilket 
försvårar metodiken (Respondent C).  
 
Samtliga respondenter poängterar en klar fördel med att involvera produktion och byggherre 
tidigt i projekteringsfasen för att undvika att något som projekteras inte är optimalt för 
produktion. Respondent C betonar att det krävs klara förutsättningar både juridiskt och 
ekonomiskt samt tydliga incitament för att involvera produktion tidigt i projekteringsfasen. 
 
Respondent D* framhåller att implementering av VDC medför fokus på både ny teknik och 
det som krävs för att optimera användandet av tekniken. En användning av nya tekniker 
kräver en organisation och process som är anpassad för innovationer, annars kommer inte den 
fulla potentialen och kapaciteten att utnyttjas (Respondent D*). 
 
Vidare förklarar Respondent G* att VDC kräver en mognadsprocess och tid för utveckling. 
Det räcker inte att det finns en fullständig modell utan det är viktigt att involvera de 
människor som arbetar inom byggprojektet. Modellen som används under projektering ska 
även användas under produktionsfasen (Respondent G*). Idag används främst digitala 
ritningar och även en samordnad 3D-modell på byggplatsen som respektive projekt kan tillgå 
(Respondent D* och G*). 
 
En del av arbetet med VDC är att standardisera både processer och arbete. Det är viktigt att 
arbeta med dedikerade team för att organisationen ska fungera. Det kan bland annat innebära 
att om ett arbete utförts väl med konsulter och underentreprenörer ska det strävas efter att 
fortsätta arbete med dem (Respondent G*).  

4.2 Integrerade arbetsmetoder 

4.2.1 Integrerade arbetsmöten 

Det som är distinkt och gemensamt hos de deltagande respondenterna är att det krävs en 
omfattande samordning och implementering av arbetsmetoder som stimulerar 
kommunikation, samarbete och koordinering mellan olika discipliner.  
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Samtliga respondenter framhåller att de stora och komplexa projekten kräver omfattande 
samordning och det är vanligt förekommande med ICE-möten och samordningsmöten. Det 
huvudsakliga konceptet för ICE-möten är att en agenda följs och frågor som berör många 
discipliner ska diskuteras tillsammans (Responent C). Alla deltagande nyckelaktörer samlas 
tillsammans i ett rum med stora skärmar (Respondent G*). ICE-möten förekommer veckovis 
och det krävs en samarbetsvänlig miljö där projektmedlemmar kan lösa problem tillsammans. 
Under ICE-möten kan även nya utmaningar och svårigheter identifieras (Respondent E). 
Respondent G* betonar att inledningsvis i ett ICE-möte ska respektive deltagare dela med sig 
av vad som förväntas av mötet och om det är några väsentliga frågor som ska diskuteras 
under mötet. 
 
ICE-möten ökar förståelsen och respekten för de olika disciplinernas arbete. Det kan till 
exempel vara en diskussion om installationsdragningar där samtliga discipliner deltar och 
anger sina idéer och hur olika lösningar påverkar olika teknikområden (Respondent D*). En 
oförståelse för varandras arbeten kan skapa konflikter (Respondent I). ICE-möten stimulerar 
ofta till att discipliner kan visualisera samma problem men från olika synvinklar. Det gör att 
problem kan lösas på ett effektivt sätt där nyckelaktörer får vara med och påverka och utrycka 
sina åsikter. Ett specifikt teknikområde kanske vet exakt hur de kan lösa problemet från sitt 
perspektiv, men det behöver inte resultera i att just den lösningen är det mest optimala för 
hela projektet och produkten (Respondent G*).  
 
Vidare förekommer så kallade ”breakouts” med specifika diskussioner i mindre grupper 
mellan olika teknikområden. Det kan till exempel vara att arkitekten och konstruktören 
behöver lösa en fråga gemensamt (Respondent C). Vidare poängterar samtliga respondenter 
att ICE-möten förutsätter väl förberedda deltagare. Det ställer krav på att alla deltagare hinner 
förbereda de frågor som ska diskuteras. Det kan vara problematiskt för projekteringen att 
hinna med att förbereda sig på dessa frågor innan mötet. Det kan leda till att ICE-möten inte 
alltid förekommer i den systematiska ordning som önskat vilket gör att det även krävs 
samordningsmöten sinsemellan en del teknikområden (Respondent C).  
 
Tidigt och nära samarbete mellan olika teknikområden leder till en större möjlighet att testa 
olika varianter av design för att slutligen använda sig av den mest optimala (Respondent A). 
Vidare lyfter Respondent B fram att alla teknikområden kan utrycka sina åsikter vilket 
resulterar i att det är lättare att se projektet växa fram gemensamt. Med ICE-möten blir arbetet 
mer fokuserat och det är många konsulter som har dragit vinning av det eftersom en del 
mindre grupper har lyckats klara hela sitt arbete på ICE-dagarna vilket gör att de kan göra 
något helt annat resterande arbetsdagar i veckan (Respondent D*). Tiden det tar att 
administrera de frågor som uppkommer under projekteringen förkortas vilket gör att mer tid 
kan administreras på att lösa problem (Respondent I). 

4.2.2 Integrerad information 

En väsentlig del inom VDC är att information ska vara lättillgänglig för projektmedlemmar. 
Det är viktigt att ett flertal modeller som tillhör samma område ska vara samlade och inte 
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uppdateras separat av olika personer på olika ställen (Respondent A). Respondent C betonar 
betydelsen av att ha en informationsstruktur som är begriplig mellan projektmedlemmar. 
Genom att skapa gemensamma principer om hur arbete ska utföras med BIM underlättar. Det 
kan till exempel innebära användning av neutrala format vid utväxling av modeller. En annan 
viktig del för att informationsutbytet ska fungera fullt ut är betydelsen av att arbeta med 
öppna standarder. Vi behöver vara överens om gemensamma definitioner för att information 
ska överföras och utbytas på ett effektivt sätt (Respondent C). Vidare beskriver Respondent C 
betydelsen av att kunna hantera och länka data som finns på olika håll. Det behövs en metod 
som kan säkerställa att informationen har korrekt kvalité och aktualitet. Den typen av 
standarder skulle behöva utvecklas för att information ska vara kvalitetssäkrad (Respondent 
C).   
 
Respondent A förklarar att det kan uppstå problematik mellan vilka mjukvaror som ska 
användas inom byggprojekt. Det kan till exempel vara att tio olika mjukvaruprogram används 
under projektering. Respektive projekteringsmodell måste exporteras till ett annat 
utbytesformat för att sedan samordnas i en gemensam modell. Under exporteringen kan 
information förloras (Respondent A). Respondent E förklarar att de arbetar med ett projekt 
där de endast tillämpar Autodesk-mjukvaror för att underlätta informationsöverföring.  
 
Vidare betonar Respondent E att de har skapat en egen samordningsmodell som beställare kan 
hyra in sig på för att få mer insyn i projektet och utvecklingen av projektet. 

4.2.3 Samverkan och gemensamma mål 

Respondent G* förklarar metaforiskt att en grupp kan stå och vänta på en buss, plötsligt får 
Person A en hjärtattack. Då samlas gruppen direkt för att tillsammans rädda livet på Person A. 
Från att vara en grupp som står och väntar på en buss till att tillsammans arbeta med ett 
gemensamt problem leder till att de transformeras till ett team. Det gäller att försöka 
identifiera de gemensamma projektmålen som får alla nyckelaktörer att stimulera bildandet av 
ett team (Respondent G*). Genom att specificera de gemensamma projektmålen i anbudet kan 
fokus öka på projektet som helhet och därmed minska fokus på ett specifikt teknikområde och 
dess resultatenhet (Respondent D*).  
 
Respondent H framhåller att det krävs tidig samverkan i byggprojekt för att skapa ett 
projektklimat som uppskattar att arbeta tillsammans. Det fungerar inte att arbeta på det 
traditionella viset med en separat fas för design och därefter en fas för anbud. Det medför att 
konstruktören kan projektera något som inte är optimalt för produktion vilket även skapar en 
tydlig fragmentering i byggbranschen (Respondent H).  
 
Respondent C förklarar betydelsen av att arbeta med gemensamma principer inom 
byggprojekt och speciellt med BIM. Det kan till exempel vara att neutrala format används vid 
utväxling av modeller och information. 
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”I ett modernt projekt är det naturligtvis projektets bästa som ska stå i centrum och då är 3D-
modellen och BIM hjärtat i hela den samverkan som jag ser det.” – Respondent H. 
 
Enligt Respondent E stimulerar VDC en tydlig gemensam målbild vilket i sin tur kan 
resultera i ökad kvalité på slutprodukten (Respondent E). Genom att olika teknikområden kan 
visualisera varandras arbeten i 3D-modeller skapas en ökad förståelse för de olika 
disciplinerna vilket leder till att många konflikter som relaterar till gestaltning av byggnader 
lättare kan lösas (Respondent D*).  

4.2.4 Samarbetsvänliga miljöer 

Det är viktigt att det finns bra möjligheter att samarbeta. Inom en del projekt kan det krävas 
många experter från olika teknikområden runt om i landet vilket kan försvåra bildandet av ett 
gemensamt projektkontor. Experter kan arbeta i olika städer runt om i Sverige, därför behövs 
det bra möjligheter att kunna samarbeta även om olika teknikområden inte är på samma 
fysiska plats (Respondent A).  
 
För att kunna skapa ett gemensamt projektkontor krävs det att projektet är av större karaktär 
eftersom det syftar till att majoriteten kan arbeta heltid med endast det projektet. I normalstora 
projekt kan till exempel arkitekten och konstruktören arbeta heltid men sen har 
installationskonsulterna ofta flera parallella projekt vilket gör det mer utmanande att ha 
konkreta och gemensamma projektkontor (Respondent D*). Enligt Respondent F* resulterar 
gemensamma projektkontor i en ökad förståelse för respektive teknikområdes arbeten. Idag 
har projektkontor utvecklats till mer samprojektering, vilket innebär att till exempel 
arkitekten, konstruktören och installatörer kan sitta bredvid varandra och arbeta under en dag. 
Det gör att frågor som uppstår kan lösas direkt. Samprojektering skapar oerhörda mervärden 
inom projekt. De timmar som projektörerna sitter tillsammans och arbetar är oerhört 
värdefulla (Respondent F*). 

4.2.5 Upphandling  

Enligt Respondent A, B och C finns det inget tydligt behov av att specificera hur samarbete 
ska gå till inom byggprojekt som tillämpar VDC. Det är viktigt att inkludera i projektplanen 
arbetet med gemensamma metoder och riktlinjer för att det ska finns stöd för det i 
projektstarten (Respondent C). Respondent D* betonar att det är viktigt att vara tydlig med 
hur arbetet ser ut för att de som upphandlas på förhand ska veta vad som förväntas av dem. 
Till exempel kan de förväntas arbeta med projektet tillsammans en specifik dag i veckan där 
de behöver delta i ICE-möten. Det är oerhört viktigt att vara tydlig med det tidigt för annars 
kan en del komma i efterhand och påstå att de inte hade räknat med det i sina 
kostnadskalkyler. När VDC och ICE tillämpas blir processen mer effektiv och snabb vilket 
leder till kostnadsbesparingar (Respondent D*). En del av upphandlingsformerna tillåter inte 
involvering av entreprenörer i projekteringsfasen, det leder till en svårighet att inkludera 
produktion tidigt (Respondent C).  
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Ofta inom upphandlingen har varje disciplin sina egna resultatenheter som de behöver uppnå. 
Problematiken med detta är att många vill optimera sina egna enheter istället för att se till 
helheten och projektets bästa. Det finns ett ökat behöv av att formulera ett antal konkreta 
punkter med gemensamma mål för byggprojekt. Vidare är syftet att om projektet lyckas 
leverera dessa punkter finns ett incitament att få mer betalt. Det leder till att hänsyn kan tas 
till projektet som helhet och mindre fokusering på aktörers egna resultatenheter (Respondent 
D*).   
 
Vidare ser Respondent C behovet av att beställare också formulerar krav på samverkan samt 
informationsmodeller i kontraktet. Det ska finnas ett smidigare sätt under produktionsfasen 
för att BIM ska föras vidare till förvaltningsfasen.  
 
Respondent I betonar att de har en VDC-manual i sina upphandlingar som beskriver både hur 
arbetet med VDC ska fungera samt det samarbete som krävs under projektet. Vidare 
framhåller Respondent H betydelsen av att skapa tillit inom projektteam. I moderna kontrakt 
förekommer transparenta upphandlingar med öppna böcker (Respondent H).  
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5. Diskussion och analys 
 
Kapitlet redogör för en diskussion och analys av det konceptuella ramverket och resultatet av 
studien. Diskussion och analys utförs för att uppnå syftet med studien samt besvara de 
frågeställningar som har formulerats. 

5.1 Definition av VDC 

Det råder en markant begreppsförvirring i byggbranschen beträffande VDC som koncept. Det 
framhålls av Heng et al. (2009) som förklarar att uppfattningen om VDC ständigt förändras. 
Fischer och Kunz (2012) definierar VDC som användning av integrerade multidisciplinära 
virtuella modeller för att stödja de projektmål som formuleras.  
 
I studiens resultat framkommer det att en del respondenter definierar VDC och BIM som 
snarliknande koncept samtidigt som andra respondenter tydligt särskiljer de två begreppen. 
En orsak till detta kan bero på tidigare yrke och erfarenhet. Bland annat betonar Respondent 
D* och F* att BIM och VDC ofta förväxlas och att det är väsentligt att förstå att de har olika 
betydelser. Fischer och Kunz (2012) förklarar att BIM är en viktig del inom VDC men att det 
inte klargör hela konceptet.  
 
Det huvudsakliga målet med VDC är att skapa olika designalternativ med 4D-modeller för att 
på förhand erhålla en uppfattning om den kommande design- och byggprocessen (Angelim et 
al., 2016; Fischer och Kunz, 2004). I arbetet med VDC framkommer det inte av resultatet att 
en stor del är 4D-simuleringar. Det som däremot betonas är betydelsen av att integrera 
projekterings- och produktionskunskaper i designfasen. Respondent H poängterar dock att 
simuleringar är en del inom VDC för att på förhand uppskatta den kommande byggnaden. 
 
Respondent G* framhåller att VDC passar bra som begrepp för företag och organisationer 
eftersom det involverar arbetet med en produkt som ska utformas och byggas, en organisation 
med de deltagande som arbetar samt en process som inkluderar det arbete som krävs för att 
skapa produkten. Det här stärks upp av Fischer och Kunz (2012) som förklarar att med VDC 
är intentionen att utforma och bedriva byggprojekt med fokus på produkt, organisation och 
process (Fischer och Kunz, 2012). 

5.2 VDC som koncept 

Flexibiliteten och möjligheten att förändra projekt beskrivs som störst i tidiga projektskeden 
(Hallin och Karrbom Gustavsson, 2012). Således är även kostnaden lägre desto tidigare 
ändringar görs inom projekt (Hallin och Karrbom Gustavsson, 2012). Se figur 1 som förklarar 
samband mellan flexibilitet, kostnad och tid.  
 
Det här leder till att möjligheten att påverka byggprojekt är som störst i början. Respondent H 
poängterar att de modelleringsverktygen som arkitekter och konstruktörer bland annat 
använder är både användarvänliga och kraftfulla. Det innebär att arkitekter och konstruktörer 
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kan skapa allt mer komplexa geometrier och konstruktioner, vilket i sin tur ställer krav på att 
genomföra produktionsplanering i samverkan med designarbete (Respondent H). Vidare 
framkommer betydelsen att integrera projekterings- och produktionskunskaper i designfasen. 
 
En del respondenter betonar att VDC genererar ett större fokus på nya tekniker inom 
byggprojekt. Vidare krävs det en fungerande organisation och arbetsprocess som är anpassad 
för innovationer för att de ska vara verkningsfulla vilket är en stor del av arbetet med VDC 
(Respondent D*). Med VDC utformas byggprojekt virtuellt i designfasen innan stora 
mängder kapital och tid investerats (Ballard et al., 2006). En del respondenter upplever att 
VDC idag är begränsat till projekteringsfasen och önskar att det vore en tydligare del inom 
produktionsfasen med syfte att implementera nya tekniker. Produktionsdelen inom 
byggprojekt har generellt sätt utvecklats relativt långsamt, den största utvecklingen med VDC 
har skett inom projekteringsfasen (Respondent G*). Det framhålls av litteraturen som har 
studerats att VDC främst är en del av designfasen. Till exempel beskriver Luth (2011) att 
VDC är processen som krävs för att använda BIM som hjälpmedel för bland annat 
visualisering, kommunicering, koordinering, uppskattning, simulering, sekvensering och 
schemaläggning. Därtill definierar Fischer och Kunz (2012) att VDC innebär användning av 
virtuella multidisciplinära modeller för att stödja projektmål. Därmed syftar VDC att stödja 
olika discipliner (arkitekt, konstruktör, installatör och entreprenör med flera) och deras 
användning av digitala modeller. Vilket gör att den konceptuella definitionen av VDC är mer 
fokuserat på användningen av virtuella modeller mellan olika projektmedlemmar och syftar 
inte huvudsakligen på att implementera nya tekniker i produktionsfasen. Det framkommer av 
Respondent D* att arbetet med VDC har underlättat en mer frekvent användning av digitala 
modeller med läsplattor i produktion.  
 
Från resultatet betonas en avsaknad av ett organ eller stöd i Sverige som kan intyga och 
förtydliga arbetet med VDC inom företag. Idag är det endast Stanford University i USA som 
erbjuder VDC-certifieringskurser. Det medför att det krävs en involvering av Stanford 
University för att arbetet med VDC ska ske enligt deras definition och metoder. Vidare 
poängterar Respondent F* att det inte finns något krav om certifiering för att arbeta med 
VDC. Beställare kan i upphandlingen specificera ett krav på en VDC-koordinator samtidigt 
som de inte har krav på VDC-certifiering. Det gör att kraven kan stiga onödigt mycket utan 
att beställaren kanske vet vad som vill åstadkommas (Respondent F*). Vidare skulle detta 
kunna vara en konsekvens av den rådande begreppsförvirringen i byggbranschen där VDC 
anammas som koncept utan att individer egentligen förstår innebörden. 

5.3 VDC och integrerat arbetssätt 

5.3.1 ICE och samverkan 

Anumba och Evbuomwan (1998) beskriver det traditionella sättet att utföra byggprojekt som 
en fragmenterad process där varje disciplin arbetar i silos och fokuserar på sin egen 
resultatenhet som de ska leverera. Khalfan och Raja (2005) beskriver att fragmentering 
mellan discipliner ofta resulterar i bristfällig kommunikation och koordinering. Således kan 
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konflikter uppstå mellan projektmedlemmar (Dewulf och Kadefors, 2010). Från resultatet 
framkommer det att ett integrerat arbetssätt inom byggprojekt ökar en förståelse för samtliga 
discipliner och deras arbete. En oförståelse för varandras arbeten kan skapa konflikter 
(Respondent I). Med ett integrerat arbetssätt skapas en ökad tillit mellan varandra 
(Gunasekaran et al., 1998). Enligt de flesta respondenter är många byggprojekt idag baserat 
på en samverkansprojektering för att undvika fragmentering.   
 
Respondenterna betonar att de har utvecklat projekteringsmöten som är baserade på effektivt 
samarbete med fokus på att lösa problem. En del har valt att kalla mötesstrukturerna för ICE-
möten. Med ICE inom byggprojekt sker arbetet koordinerat mellan discipliner istället för 
sekventiellt (Gunasekaran et al., 1998). Samtliga respondenter betonar att en mötesstruktur 
där samverkan är i fokus har effektiviserat och förbättrat byggprojekt under 
projekteringsfasen. Respondent D* framhåller att under ett ICE-möte kan det förekomma en 
diskussion kring installationsdragningar där nyckelaktörer delar med sig av en synvinkel från 
respektive teknikområde. Då kan problem lösas gemensamt vilka skapar mervärde för 
byggprojektet som helhet (Respondent G*). 
 
Fischer och Kunz (2012) framhåller att ICE fungerar som en bra metod med VDC eftersom 
det syftar till att bland annat skapa ett gemensamt arbetssätt inom multidisciplinära projekt. 
Genom att lösa problem tillsammans där gemensamma mål är definierade, främjas samarbete 
vilket även stimulerar lösningar som tillgodoser de involverade (Kvan, 2000). Respondent D* 
beskriver betydelsen av att formulera gemensamma projektmål som kan appliceras hos alla 
discipliner. En viktig aspekt är att fokusera på projektet som helhet och sträva efter att skapa 
mervärde för projektresultatet istället för sin specifika disciplin inom projektet. Genom att 
samarbeta tidigt i projekteringen resulterar i att olika alternativ för utformning av byggnaden 
kan prövas för att sedan välja den design som är mest optimal för alla discipliner och 
projektet som helhet (Respondent A). 
 
Den huvudsakliga intentionen med POP-modeller är att projektmedlemmar i tidigt 
designskede identifierar de stora kraven och målen med byggprojektet (Fischer och Kunz, 
2012). De intervjuade respondenterna har inte betonat att de har använt POP-modeller som ett 
distinkt tankesätt under arbetet med VDC. Dock finns det ett stort fokus på att identifiera 
gemensamma projektmål.  

5.3.2 Upphandling med fokus på samverkan  

Respondent C betonar att projektering och produktion i allmänhet är två åtskilda delar i 
många byggprojekt. Entreprenörer vill i synnerhet involveras i projekteringsfasen allt mer 
men många upphandlingsformer tillåter inte tidig involvering vilket försvårar metodiken 
(Respondent C). Luth (2011) framhåller att inom VDC sker designfasen integrerat med 
produktionsplanering. Det krävs därför en upphandlingsform som tillåter involvering och 
integrerat arbete mellan produktion och projektering för att samverkan ska ske fullt ut (Kang 
och Woo, 2014). Respondent C ser ett behov av att formulera tydliga juridiska och 
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ekonomiska incitament för att involvera produktion tidigare i designfasen. Med IPD som 
kontrakt inkluderas bland annat produktionsplanering med designfasen (Luth, 2011). 
 
Från resultatet framkommer det att de flesta respondenter upphandlar byggprojekt med 
samverkan i projekteringen och att de även involverar produktionskunniga tidigt för att 
undvika att något som projekteras inte är optimalt för produktion. 
 
Respondent D* betonar att det är viktigt att vara tydlig med hur arbetet ser ut för att de som 
upphandlas på förhand ska veta vad som förväntas av dem. Till exempel behöver de 
specificera hur arbetet ser ut med ICE-möten och att dessa sker en specifik dag i veckan. 
Respondenterna betonar att de idag upphandlar majoriteten av byggprojekt med samverkan i 
upphandlingsprocessen. Det är av betydelse att inkludera i projektplanen riktlinjer för hur 
samarbete ska se ut mellan discipliner i byggprojekt.  
 
IPD används inte som upphandlingsform idag inom byggprojekt i Sverige. Däremot 
framkommer det i resultatstudien att en del inom IPD kan förbättra samarbete och stimulering 
av VDC inom byggprojekt. Bland annat poängterar Respondent C att ett arbete med IPD som 
upphandlingsform kan underlätta utnyttjandet av de datamängder som alstras med BIM 
(Respondent C). Det här stärks upp av Fischer (2017) som påpekar att IPD stimulerar 
projektmedlemmar att testa olika designalternativ med hjälp av simuleringar och 
visualiseringar (Fischer, 2017). Vidare fortsätter AIA (2007) att IPD stimulerar arbetet med 
BIM eftersom det är fokus på nära samverkan mellan projektmedlemmar i designfasen (AIA, 
2007). 
 
Enligt Respondent E skapas en tydligare gemensam målbild med VDC i byggprojekt vilket i 
sin tur kan resultera i ökad kvalité på slutprodukten (Respondent E). Det här kan underlättas 
med IPD eftersom det är stort fokus på de gemensamma projektmålen redan i designfasen 
snarare än de individuella och disciplinära målen (AIA, 2007). Vidare poängterar Respondent 
G* och H att de gemensamma projektmålen skapar samhörighet. Genom att specificera dessa 
tydligare i anbudet kan fokus frångå sin egen resultatenhet och istället se till projektet som 
helhet (Respondent D*).  
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6. Slutsats 
 
Kapitlet presenterar svar på forskningsfrågorna med de slutsatser som framkommit av 
studien. 

6.1 VDC som koncept 

För att belysa frågeställningen (”Vad innebär VDC som koncept?”) kan det klargöras från 
tidigare kapitel att det idag inte finns något entydigt svar. Definitionen av VDC utvecklas 
ständigt vilket medför att arbetet med VDC varierar beroende på enskilda individer och olika 
företags tolkningar. VDC innebär ofta ett samarbete med Stanford University i USA. En del 
företag certifierar sin personal via Stanford University för att säkerställa att de arbetar med 
VDC på ett korrekt sätt. Vidare poängteras det från resultatstudien att det finns behov av ett 
organ eller stöd i Sverige som kan intyga och kvalitetssäkra att ett företag arbetar med VDC. 
Slutsatsen som kan dras utav detta är att det behövs en gemensam definition i byggbranschen 
och nationella riktlinjer för hur arbetet med VDC ska utföras i Sverige. 
 
Den generella innebörden av VDC som koncept fokuserar på att anamma ett arbete med BIM 
samt simuleringar av byggprojekt. VDC innefattar även integrering av design med 
produktion. Därmed krävs det att produktionsplaneringen är väl genomtänkt och att mer 
uppmärksamhet riktas på designfasen.  

6.2 VDC och integrerat arbetssätt 

Med ursprung från frågeställningen (”Hur kan VDC stimulera ett integrerat arbetssätt?”) kan 
ett flertal slutsatser besvara frågan. 
 
En viktig aspekt som framkommer med VDC och integrerat arbetssätt är att transformera från 
att projektmedlemmar arbetar i silos och endast tillgodoser sin egen resultatenhet till att de 
istället formulerar mål och lösningar på problem som ser till hela byggprojektets bästa. 
Slutsatsen som kan dras av detta är att VDC kan stimulera integrerat arbetssätt genom ett ökat 
fokus på gemensam formulering av projektmål och problemlösning vilket skapar mervärde 
för byggprojekt. 
 
Från de tidigare slutsatserna poängteras det att VDC innebär en integrering av design- och 
produktionsplanering. Därmed stimulerar VDC ett integrerat arbetssätt genom att tidigt 
involvera alla nyckelaktörer inom byggprojekt för en gemensam utformning av design.  
 
Genom att använda VDC inom byggprojekt krävs bra kommunikation, samarbete och 
koordinering. Det kan framhävas genom att samla alla projektmedlemmar i en 
samarbetsvänlig miljö där de tillsammans kan interagera och arbeta.  
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Med VDC genereras stora mängder information och ett integrerat arbetssätt kan förbättra 
informationsöverföring eftersom det bland annat ökar transparensen och minskar svarstider 
mellan alla projektmedlemmar. 

6.3 Summering 

Genom att tillämpa VDC finns ett ökat behov att transformeras från fragmenterad till nära 
samverkan mellan discipliner för att VDC ska fungera fullt ut.  
 
Vad innebär VDC som koncept? 

- Det saknas en entydig definition gällande innebörden av VDC som koncept. För att 
minska begreppsförvirringen krävs det att byggbranschen enas om en gemensam 
definition samt att det formuleras nationella riktlinjer för hur arbetet med VDC ska 
utföras i Sverige. 

- VDC fokuserar på att anamma arbete med BIM och simuleringar inom byggprojekt.  
- Projektering och produktion ska vara integrerade med varandra.  
- Det att krävs att produktionsplanering är väl genomtänkt och att mer uppmärksamhet 

riktas på designfasen. 
 
Hur kan VDC stimulera ett integrerat arbetssätt? 

- Gemensam formulering av projektmål och problemlösning mellan projektmedlemmar. 
- Tidig involvering av alla nyckelaktörer i byggprojekt för gemensam utformning av 

design. 
- Det krävs samarbetsvänlig miljö där projektmedlemmar kan interagera och koordinera 

sina arbeten. 
- Informationsöverföring förbättras med bland annat ökad transparens och minskade 

svarstider mellan projektmedlemmar. 
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7. Hållbarhetsreflektioner och framtida forskning  
 
Kapitlet presenterar reflektioner kring hållbarhet och hur det kan relateras till det studerade 
ämnet. Vidare redovisas även rekommendationer för vidare studier med framtida ämnen.  
 

7.1 Hållbarhetsreflektioner 

Hållbarutveckling kan beskrivas utifrån de tre dimensionerna ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet (KTH, 2017). Kärnintressenter för byggprojekt har ökat sitt intresse för 
hållbarhet (Kivilä et al., 2017).  
 
Genom att använda VDC och integrerat arbetssätt ökar fokus på gemensamma projektmål. Ett 
gemensamt projektmål kan till exempel vara att utnyttja lokala resurser samt andra aspekter 
av hållbarhet (Jones, 2014). Lokala resurser är bland andra lokal arbetskraft, lokala 
återförsäljare och lokal tillgång av byggmaterial. Ämnet kan vidare studeras utifrån de tre 
hållbarhetsdimensionerna.  
 
Ekologiskt 
VDC bidrar med ett större fokus på resursutnyttjande genom att byggmaterial och 
byggkomponenter specificeras i designfasen. Detta kan till exempel inkludera standardiserade 
mått och byggmaterial som är lätt att handskas med. Vidare är modelleringen datorbaserad 
vilket medför att problem kan upptäckas tidigare genom bland annat kollisionskontroller. 
Detta kan leda till minskad pappersförbrukning eftersom problem upptäcks redan under 
modelleringen. VDC har även potential att eliminera pappersritningar genom att 
tillhandahålla visuella modeller. 
 
Social 
VDC möjliggör tidig planering av till exempel bygglogistik. Det medför att byggprojekt kan 
ta större hänsyn till hälsa och säkerhet på byggarbetsplatser redan under designfasen. Vidare 
främjar tekniken gemensamma databaser vilket ökar transparensen mellan projektmedlemmar 
och leder till nära samverkan. Detta kan medföra ökad tillförlitlighet och förståelse mellan 
projektmedlemmar.  
 
Ekonomisk 
Projektmedlemmar kan på förhand analysera och uppskatta den kommande design- och 
byggprocessen. VDC och integrerat arbetssätt skapar följaktligen förutsättningar för optimala 
lösningar som kan resultera i lägre drift- och underhållskostnader.  
  



44 
 

7.2 Framtida forskning 

Genom att studien av VDC som koncept och integrerat arbetssätt har ett antal ytterligare 
frågeställningar påträffats. Denna studie kan således användas som en bas för framtida 
forskning. Nedan presenteras förslag på intressanta ämnen inom ämnesområdet. 
 

• Utforska VDC inom produktionsarbete.  
o Hur kan arbetet med VDC stimuleras att användas under produktion?  
o Vilka aspekter inom VDC kan tillämpas under produktionsarbete? 

• Studera upphandlingssätt som tar hänsyn till samverkan inom byggprojekt.  
o Vilka möjligheter och hinder finns med samverkansupphandling inom 

byggprojekt?  
• Utforska ICE och IPD med hänsyn till digitala tekniker inom byggprojekt. 

o Hur kan ICE och IPD främja användandet av digitala tekniker inom 
byggprojekt?  

• Undersöka hur VDC bidrar och påverkar slutresultatet av byggprojekt.  
o Vilka faktorer bidrar VDC med inom byggprojekt som andra byggprojekt 

normalt inte inkluderar. Hur påverkas slutresultatet med hänsyn till produkten 
ur kvalitét-, kostnad- och tidsperspektiv?  
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9. Bilagor 
Följande kapitel presenterar de huvudsakliga frågorna som har följts under de semi-
strukturerade intervjuerna. 

9.1 Intervjufrågor 

Allmänt	om	VDC		
1. Hur skulle du definiera VDC? 
2. Hur arbetar ni med VDC och BIM? 
3. Vilka typer av byggprojekt har du deltagit i som har tillämpat VDC och BIM?  

 
Samarbete	och	VDC/BIM	

1. Hur ser samarbetet ut mellan olika discipliner inom projekt som tillämpar 
VDC och BIM? 

a. Hur ser kommunikation och koordinering ut mellan de olika 
disciplinerna?  

2. Vilka typer av mjukvaruprogram tillämpar ni inom VDC och BIM projekt? 
3. Vilka är de största fördelarna med nära samarbete mellan olika discipliner? 
4. Vilka konflikter kan uppstå mellan olika discipliner? 

 
Integrerade	arbetsmetoder	och	VDC	

1. Förekommer det arbetsmöten där alla discipliner är samlade? Det vill säga att 
arkitekter, konstruktörer, installationsprojektörer och byggprojektledare samlas 
tillsammans och löser eventuella frågor och problem tidigt i 
projekteringsfasen? 

a. Hur ser dessa möten ut? 
2. Används någon form av databas för de olika projekten där olika 

projektmedlemmar kan koordinera sina arbeten? 
a. Hur är databasen strukturerad? 

3. Finns det behov av att specificera i upphandlingskontrakt hur samarbete och 
koordinering ska gå till mellan olika discipliner i kontrakten? 

4. Kan ett gemensamt projektkontor skapa bättre integrering mellan 
projektmedlemmarna?  

 
Framtidsutsikter	med	VDC	

1. Hur ser framtidsutsikterna ut inom VDC? 
2. Vilken utvecklingspotential/möjligheter finns i framtiden? 

Avslut	
1. Finns det något ytterligare du vill tillägga? 

 
  



50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Put here your thesis number:  TRITA-ABE-MBT-18208 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.kth.se 
 


