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Abstract
The construction industry's technological development has in the recent decades introduced 
many technical instruments, for example Computer-Aided Design (CAD) and Building 
Information Modeling (BIM). In 2001, Virtual Design and Construction (VDC) was introduced 
as a new way of working by CIFE at Stanford in response to the declining productivity in the 
construction industry. VDC is defined as the use of multidisciplinary models to achieve project 
goals (Fischer and Kunz, 2004). Techniques from BIM, Integrated Concurrent Engineering 
(ICE) and Lean Construction are all used within the VDC-process (Mandujano et al, 2015).

This study aims to investigate the connection between VDC and contractors’ operational 
systems, and to examine the implementation process and its challenges. To do this, the 
contractors' own definitions of VDC must also be defined. The work has been carried out as a 
combination of a literature study and an interview study to cover the established knowledge 
within the academic arena and the contractors’ own knowledge in the field. The interview study 
has included two companies and one external expert.

The result shows that the view of VDC is different among the contractors. For example, it’s 
described as a methodology, a tool or a utility to achieve a high-performance building. The 
contractors use VDC practically in the form of ICE-like meeting structures or 3D and 4D 
models. The cumulative implementation process of the companies has been conducted through 
pilot projects and continuous VDC-training of employees. The companies have used two 
different implementation strategies for VDC into their operational system. One company used 
a explicit strategy where VDC was entered directly into the operational system as a separate 
subject area. The second strategy is called implict where VDC is not mentioned at all in the 
operational system, but instead it’s descriptions, guides and routines that have been changed to 
integrate VDC as a standardized working method within the organization.
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Sammanfattning
Byggbranschens teknikutveckling har de senaste årtiondena har introducerat många tekniska 
instrument bl.a. Computer-Aided Design (CAD) och Building Information Modeling (BIM). 
År 2001 introducerades Virtual Design and Construction (VDC) av CIFE på Stanford som ett 
nytt arbetssätt som svar på den minskande produktivitet som drabbat byggindustrin. VDC 
definieras som användningen av multidisciplinära modeller för att uppnå projektmål (Fischer 
och Kunz, 2004). Sammantaget används tekniker från BIM, Integrated Concurrent Engineering 
(ICE) och Lean Construction inom VDC (Mandujano et al, 2015). 

Studien syftar på att undersöka kopplingen mellan VDC och entreprenörers verksamhetssystem 
samt att granska implementeringsprocessen och dess utmaningar. För att göra detta måste även 
entreprenörernas egna definitioner av VDC kartläggas. Arbetet har genomförts med en 
kombination av en litteraturstudie och en intervjustudie för att täcka den etablerade kunskapen 
inom den akademiska arenan samt entreprenörernas egna kunskaper inom området. 
Intervjustudien har inkluderat två företag samt en utomstående expert.

Resultatet skildrar att synen på VDC är olika bland entreprenörerna, bl.a. beskrivs det att vara 
ett arbetssätt, ett arbetsverktyg eller ett hjälpmedel för att uppnå en väloptimerad byggnad. 
Entreprenörerna använder VDC praktiskt i form av ICE-liknande mötesstrukturer eller 3D- och 
4D-modeller. Den kumulativa implementeringsprocessen hos företagen ha bedrivits genom 
pilotprojekt och kontinuerlig utbildning av medarbetare. Företagen har använt två skilda 
implementeringsstrategier för VDC in i verksamhetssystemet. Dels en explicit-strategi där 
VDC skrivits in direkt i verksamhetssystemet som ett eget ämnesområde. Den andra strategin 
kallas implicit, där VDC inte nämns alls i verksamhetssystemet, utan istället är det 
beskrivningar, guider och rutiner som förändrats för att integrera VDC som ett standardiserat 
arbetssätt i organisationen. 
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1. Inledning
Första kapitlet presenterar studiens bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställning och 
avgränsning. Slutligen presenteras en översiktlig disposition över studiens samtliga kapitel 
med en kortfattad förklaring till varje del. 

1.1 Bakgrund
Under de senaste årtiondena har teknikutvecklingen och utvecklingen av nya hjälpmedel inom 
byggbranschen ökat markant (Khanzode et al, 2006). Hjälpmedel som exempelvis CAD (eng. 
Computer-Aided Drafting) eller webbaserade samarbetsprogram har introducerats, som 
exempelvis Microsoft SharePoint. Trots dessa framsteg menar Khanzode et al (2006) att 
byggindustrins produktivitet minskat. Som svar på denna nedgång av produktivitet har olika 
forskningsinitiativ inletts, med fokus på att öka integrationen inom ett byggprojekt och därmed 
också den totala produktiviteten. Ett av dessa forskningsinitiativ som initierades var Virtual 
Design and Construction (Khanzode et al, 2006).

Virtual Design and Construction (VDC) introducerades 2001 av John Kunz och Martin Fischer 
på Stanford University (Fischer och Kunz, 2012; Rheinlander et al, 2009; Andersen och 
Findsen, 2019). VDC definieras som användningen av multidisciplinära modeller för att uppnå 
projektmål. Dessa modeller inkluderar process-, organisation- och produktmodeller (Fischer 
och Kunz, 2004) som tillsammans utgör vad som kallas en POP-modell (Fischer och Kunz, 
2012). Building Information Modeling (BIM) är metod som utgörs av en uppsättning 
interaktiva policies, processer och teknologier för att hantera den väsentliga byggnadsdesignen 
och projektdata i ett digitalt format (Succar, 2009). BIM utgör den del av POP-modellen som 
beskriver den fysiska utformningen i.e. Produkt-modellen (Fischer och Kunz, 2012; Mandujano 
et al, 2015). Även om termerna VDC och BIM används utbytbart av vissa, representerar BIM 
produktens form och omfattning, vilket är en avgörande men liten del av hela VDC-ramverket 
(Mandujano et al, 2015; Gustafsson et al, 2015). Ett sätt att arbeta med Processdelen i POP-
modellen är genom arbetssättet Integrated Concurrent Engineering, ICE. Istället för att använda 
sig utav traditionella mötesrutiner möjliggör ICE en mer effektiv projekteringsprocess genom 
att kombinera analyser och kommunikation inom projektkoalitionen till en aktivitet. Mer 
praktiskt betyder det att konsulter från olika discipliner samlas i en lokal, vilket ger betydligt 
kortare svarstider. Detta ökar också feedback inom designteamet, förkortar designiterationer 
och minskar bortkastad ansträngning (Coffee, 2006).

Idag är VDC ett etablerat uttryck inom byggbranschen. Det finns emellertid fortfarande mycket 
att göra för att sprida principerna för VDC, och detta innebär bland annat användningen av 
BIM-modeller för att kommunicera data och information till genomförandefasen (Andersen 
och Findsen, 2019). Det finns också ett behov att bedriva ytterligare vetenskaplig forskning 
gällande VDC eftersom det i dagsläget finns begränsad forskning på området.
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1.2 Problemformulering
Virtual Design and Construction har behandlats i otaliga rapporter och examensarbeten, dock 
relativt få vetenskapliga artiklar har publicerats, de senaste årtiondena. Många har undersökt 
definitionen av Virtual Design and Construction, dess potentiella användningsområden eller 
hur VDC har integrerats i byggföretag eller byggprojekt för att nämna några få exempel. 
Däremot har inte många studier undersökt dess interna inverkan hos byggföretagen. Hur har 
implementeringen av VDC påverkat företagets verksamhetssystem i form av struktur, 
dokumentering, beslutsvägar eller processer? Har det förändrats, och i så fall hur? 

1.3 Syfte och frågeställning
Huvudsyftet med denna studie är att undersöka kopplingen mellan Virtual Design and 
Construction och entreprenörens verksamhetssystem. Om, och i så fall hur, det har skett någon 
förändring i verksamhetssystemet efter implementering av VDC i organisationen. Det ingår 
också i studiens syfte att undersöka implementeringsprocessen och klargöra eventuella 
utmaningar eller svårigheter för ett företag att implementera VDC i sin verksamhet. För att 
uppfylla syftet kommer även studien fokusera på hur VDC används idag av stora entreprenörer 
i den svenska byggindustrin. För att redogöra syftet för studien kommer även företagens syn 
och arbetssätt behandlas.

Forskningsfrågor:
1. Hur ser entreprenörer på VDC idag och hur används det?
2. Hur gick implementeringen av VDC till?
3. Vilka var de stora utmaningarna i implementeringsprocessen?
4. Hur har implementeringen av Virtual Design och Construction förändrat 

verksamhetssystemet hos ett byggföretag?

1.4 Avgränsning
Studien behandlar endast entreprenörer inom byggbranschen. Den är också geografiskt 
avgränsad till byggföretag men sin huvudsakliga verksamhet inom Sverige och Norden. För att 
omfattningen av studien ska bli rimlig har den avgränsats till två byggföretag samt en 
utomstående expert inom området. 
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1.5 Disposition
Kapitel 1 - Introduktion
Första kapitlet presenterar studiens bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställning och 
avgränsning. Slutligen presenteras en översiktlig disposition över studiens samtliga kapitel med 
en kortfattad förklaring till varje del.

Kapitel 2 - Metod
I studiens andra kapitel presenteras och motiveras de metodval som gjorts för att besvara 
studiens frågeställningar. Slutligen beskrivs deltagarna i den intervjustudie som genomförts, 
etiska hänsynstaganden, studiens tillförlitlighet samt metodkritik.

Kapitel 3 - Litteraturstudie
Det tredje kapitlet presenterar resultatet från litteraturstudien. Resultatet är uppdelat på olika 
begrepp som exempelvis Virtual Design and Construction, Building Information Modeling och 
Lean Construction. Slutligen presenteras de teorier som använts i studien. 

Kapitel 4 - Empiri
I det fjärde kapitlet presenteras de resultat från de semistrukturerade intervjuerna. Empirin har 
delats upp i tre underrubriker för att underlätta förståelsen och presentationen av resultatet. 

Kapitel 5 - Analys och Diskussion
I det femte kapitlet analyseras och diskuteras den presenterade empirin i kapitel 4. Analysen 
har strukturerats efter begrepp utifrån de teorier som använts. Underrubrikerna lyder Uppfattad 
användbarhet och användarvänlighet, Faktisk tillämpning och Förankring av nya tillämpningar 
i organisationen.

Kapitel 6 - Slutsats
I det sjätte kapitlet sammanställs de slutsatser som studien kommit fram till och slutligen 
besvaras forskningsfrågorna.

Kapitel 7 - Rekommendationer
I det sjunde kapitlet ges det förslag på vidare forskning inom området.

Kapitel 8 - Referenser
I studiens avslutande kapitel presenteras de referenser som använts under studiens gång i 
alfabetisk ordning samt en figur- och tabellförteckning.
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2. Metod
I studiens andra kapitel presenteras och motiveras de metodval som gjorts för att besvara 
studiens frågeställningar. Slutligen beskrivs deltagarna i den intervjustudie som genomförts, 
etiska hänsynstaganden, studiens tillförlitlighet samt metodkritik.

2.1 Metodval
Examensarbetet har genomförts med en kvalitativ forskningsmetod, då studien bygger på icke-
numerisk data och intervjuer (Forsberg och Wengström, 2015; Saunders et al, 2016). Studien 
har även använt sig av en abduktiv forskningsansats, vilket är vanligt i kvalitativa studier 
(Saunders et al, 2016). Anledningen till den abduktiva ansatsen är den att förståelsen för studien 
byggs upp växlande mellan teori och den empiri som samlats in under studiens gång (Saunders 
et al, 2016). För att uppnå examensarbetets syfte har både en litteraturstudie och en 
intervjustudie använts. 

Studien kommer utgå från två teorier i analysarbetet. Den första teorin är Technology 
Acceptance Model (TAM) (Davis, 1989), där uppfattad användbarhet och användarvänlighet 
kommer att beaktas som faktorer i företagens implementeringsstrategi. Studien kommer också 
att fokusera på sambandet mellan avsikt för tillämpning (eng. Intention to use) och faktisk 
tillämpning (eng. Actual use), se figur 1, för att analysera hur två byggföretag implementerat 
Virtual Design and Construction. Sambandet som beaktas är en efterhandskonstruktion som 
skapats när intervjustudien slutfördes för att lättare beskriva företagens två olika 
implementeringsstrategier. Den andra teorin som används är Kotters åttastegsmodell (Kotter, 
1995). I synnerhet kommer det åttonde steget angående förankring av nya tillämpningar inom 
organisationen att tas hänsyn till eftersom studiens ena syfte handlar om 
implementeringsprocessen hos företag. Det åttonde steget hjälper till att analysera hur väl 
implementeringen fått fäste inom organisationen. Bägge teorierna redovisas mer utförligt i 
litteraturstudien.

Figur 1: Modifierad version av Löfgrens (2008) TAM-modell.
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2.2 Litteraturstudie
Litteraturstudien har genomförts som en allmän litteraturstudie eller översiktsstudie (Forsberg 
och Wengström, 2015). Syftet med litteraturstudien är att sammanställa en beskrivande 
bakgrund om kunskapsläget inom ämnesområden (Forsberg och Wengström, 2015). 
Litteraturstudien används som grund för studiens teoretiska referensram utifrån vilket 
intervjuguiden och intervjufrågorna formulerades som användes för att skapa empirin. Studien 
bygger på vetenskapliga artiklar, facklitteratur och tidigare examensarbeten. Litteraturstudien 
kombineras tillsammans med intervjustudien för att analysera empirin och besvara 
forskningsfrågorna. 

Studien genomfördes genom sökning av vetenskapliga artiklar på KTH Primo och Google 
Scholar. Sökord som använts i letandet av litteratur är: VDC, BIM, ICE, Lean, Last Planner, 
implementing, management och construction. Relevant litteratur har också införskaffats via 
boklån från KTH Bibliotek och Stockholm Stadsbibliotek. Successivt under tiden 
intervjustudien genomförts har litteraturstudien kompletterats med relevant information som 
behövdes för att analysera empirin.

2.3 Intervjustudie
För intervjustudien användes semistrukturerade intervjuer. Anledning för detta var dels att 
semistrukturerade intervjuer ger intervjupersonen stor frihet att formulera sina egna svar utan 
att bli påverkad av den intervjuarens frågor (Bryman och Bell, 2011), och dels att få 
respondenterna egna uppfattning och tankar kring ämnet (Saunders et al, 2016). Inför 
intervjuperioden skapades en intervjuguide, m.h.a. litteraturstudien, som innehåller punkter på 
ämnen som kommer att beröras under intervjuerna (Bryman och Bell, 2011; Saunders et al, 
2016), se bilaga 1, samt en lista med exempelfrågor under varje rubrik som användes under 
intervjuerna, se bilaga 2. Även den framtagen m.h.a. litteraturstudien. De ämnen som inkluderas 
i intervjuguiden är: VDC i allmänhet, implementeringen av VDC och VDC i 
verksamhetssystemet. Att intervjuerna var semistrukturerade möjliggjorde också att intervjun 
öppnades upp och blev mer av en diskussion där följdfrågor kunde ställas på de svar som gavs 
(Bryman och Bell, 2011; Saunders et al, 2016), detta resultera även i att frågorna som ställts 
under intervjuerna delvis skiljer sig åt samt att tiden för intervjuerna blev olika. Inför varje 
intervju skickades det ett mejl där intervjupersonerna fick förfrågan om de kunde tänka sig bli 
inspelade under intervjun samt hur hantering av de uppgifter de lämnar under intervjun skulle 
ske. I mejlet bifogades också intervjuguiden så att intervjupersonen kunde förbereda sig, något 
som kan stärka studiens tillförlitlighet (Bryman och Bell, 2011). 

Intervjuperioden påbörjades efter att litteraturstudien färdigställdes till den grad att tillräckligt 
med intervjufrågor konstruerats och skedde sedan löpande under studiens gång. Intervjuerna 
varade i regel 60 minuter. Intervjuerna skedde både genom personliga möten på företagens 
kontor i Stockholm och röstsamtal via Zoom, som är en konferensmjukvara som tillåter 
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inspelning av samtal. Efter varje intervju transkriberades inspelningen och sammanställdes 
sedan i ett dokument. 

2.3.1 Respondenter och företag
Totalt genomfördes sju intervjuer med tre deltagare från två olika byggföretag samt en 
utomstående expert inom VDC. De företag som deltagit i studien presenteras som Företag 1 
och Företag 2 medan företaget som experten arbetar på redovisas som Företag 3. 
Respondenterna valdes dels utifrån deras roller på företagen och inblandning i 
implementeringen av VDC och dels rekommendationer från handledare samt andra 
respondenter. Rekommendationer från redan existerande kontakter inom företagen underlättar 
möjligheten att få tillgång och att de tillfrågade blir mer öppna för att delta i intervjun (Saunders 
et al, 2016). Rollerna som eftersöktes var chefspositioner som arbetade mestadels med VDC 
och verksamhetssystemet, eftersom de var de som ansågs mest kvalificerade att besvara 
intervjufrågorna. Företagen valdes eftersom de ansågs ledande inom VDC i Sverige och hade 
en redan etablerad VDC-närvaro i organisationen. Se nedan för en sammanställning av 
företagen och respondenterna.

2.3.2 Sammanställning av företag

Benämning Beskrivning

Företag 1 Internationell entreprenör inom byggbranschen med hela sin verksamhet inom 
Skandinavien. 

Företag 2 Internationell entreprenör inom byggbranschen med sin huvudsakliga verksamhet 
inom Norden, men även delar av verksamheten inom andra delar av Europa.

Företag 3 Ett av de största svenska byggbolagen med en multinationell verksamhet över stora 
delar av världen. 

Tabell 1: Sammanställning av företagen som deltagit i studien
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2.3.3 Sammanställning av respondenter

Benämning Företag Roll på företaget Erfarenhet

Respondent A 1 Verksamhetsutvecklingschef Arbetat med projektstyrning samt 
Lean- och VDC-frågor i över 10 år

Respondent B 1 VDC-ansvarig Utbildad byggingenjör som arbetat 
med mjukvaruutveckling inom 
BIM. Nyligen börjat som VDC-
ansvarig

Respondent C 1 Ansvarig Projektstyrning Arbetat med VDC-frågor sedan 5 år 
tillbaka. Entreprenadingenjör i ca 5 
år innan det

Respondent D 2 Chef för VDC inom 
infrastrukturavdelningen

Arbetat över 20 år i branschen med 
olika typer av tekniska hjälpmedel

Respondent E 2 Arbetar med produktionsstyrning 
och produktionsutveckling

Aktiv sedan början av 90-talet inom 
byggbranschen. Arbetar just nu 
deltid samtidigt som hen forskar 
inom samma område

Respondent F 2 Chef för VDC inom 
husbyggnadsavdelningen

Mer än 10 års erfarenhet inom 
byggbranschen. Arbetat mycket 
med VDC-frågor hela tiden

Respondent G 3 Leder utvecklingen av 
projekteringsprocessen inom 
företaget

Har varit aktiv inom branschen i 
över 30 år som bland annat 
projekteringsledare. Tidigare 
kursansvarig på ett universitet

Tabell 2: Sammanställning av de individer som deltagit i intervjustudien

2.4 Etiska hänsynstaganden
Intervjuerna startades alltid med att respondenterna fick introducera sig själva och berätta om 
deras tidigare erfarenhet. Inför intervjuerna blev intervjudeltagarna informerade om ämnet 
kring intervjun, att det var del av ett examensarbete på KTH samt att de fick ta del av den 
intervjuguide som skapats för att kunna förbereda sig inför intervjun. De blev tillfrågade ifall 
de kunde tänka sig att bli inspelade för att underlätta analysen av intervjun, och inspelning 
skedde endast efter godkännande. Deltagarna blev också informerade om hur deras uppgifter 
som de lämnade samt inspelningarna av intervjuerna skulle hanteras under examensarbetets 
gång samt vilka som skulle ta del av informationen, i enlighet med GDPR. I rapporten 
presenteras intervjudeltagarna med alias (Respondent A, B, C osv.). Även företagen presenteras 
anonymt (Företag 1, 2 och 3). 
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2.5 Studiens tillförlitlighet
Intervjudeltagarna är alla erfarna och välinsatta inom Virtual Design and Construction, vilket 
ger studien god validitet. Majoriteten av intervjudeltagarna har också arbetat med 
verksamhetssystemet för respektive företag. Studiens analys bygger på erkända och etablerade 
teorier inom relevanta områden, vilket också ökar studiens tillförlitlighet. För att uppnå 
ytterligare validitet har två olika entreprenörer inkluderats i studien, samt en tredje part i form 
av Experten.

2.6 Metod- och källkritik
Deltagarna i studiens intervjuer har alla varit “VDC-frälsta”, dvs. att de alla delar en stor 
entusiasm för VDC, vilket har gjort de partiska för VDC. För att få en mer korrekt och 
verklighetstrogen på ämnet hade ett par intervjuer med personer som är mer kritiska till VDC 
varit givande för studien. Alternativt hade mer VDC-kritisk litteratur inkluderats. För att få 
ytterligare en mer representativ bild av hur VDC uppfattas inom företagen hade det varit 
givande att intervjua medarbetare på olika positioner. Men på grund av tidsbegränsning har 
endast personer som varit delaktiga i verksamhetssystemet inkluderats i studien. Saunders et al. 
(2016) påpekar den negativa effekt inspelning av en intervju kan ha, då fokus på 
inspelningsapparaten kan försämra intervjuprocessen. Inspelning av intervjuerna ansågs ändå 
väsentligt eftersom det tillät intervjun att flyta på mer i ett naturligt tempo istället för att pausas 
när intervjuaren skulle göra anteckningar. Eftersom flera intervjuer skedde via röstsamtal så 
har intervjuaren inte i dessa fall kunnat läsa intervjudeltagarnas kroppsspråk och därmed finns 
en möjlighet att misstolkningar kan ha gjorts. Detta ansågs ändå ha liten betydelse eftersom 
dels de går att göra bedömning på tonläge och formulering och dels så fanns inte möjligheten 
att genomföra intervjuerna på plats.

De källor som utgör grunden för VDC-delen i litteraturstudien består av rapporter som skrivits 
av Martin Fischer och John Kunz som de själva publicerat. Detta utan att de genomgått 
granskning som vetenskapliga artiklar genomgår innan de blir publicerade. Anledningen till att 
studien använt sig utav dessa rapporter är mestadels på grunda av att det har upplevt svårt att 
hitta publicerade vetenskapliga artiklar som behandlar VDC samt att de artiklar som väl använts 
i studien mestadels hänvisar till Fischer och Kunz. Eftersom Fischer och Kunz tjänar pengar på 
VDC finns det ingen tvekan om deras subjektivitet och motiv att beskriva VDC med så många 
superlativ som möjligt utan att ett kritiskt öga. Detta resulterar i att grunden för litteraturstudien 
riskerar att bli partisk för VDC, på grund av brist på vetenskapliga och granskade källor. 
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3. Litteraturstudie
Det tredje kapitlet presenterar resultatet från litteraturstudien. Resultatet är uppdelat på olika 
begrepp som exempelvis Virtual Design and Construction, Building Information Modeling och 
Lean Construction. Slutligen presenteras de teorier som använts i studien. 

3.1 Virtual Design and Construction

3.1.1 Bakgrund
Virtual Design and Construction (VDC) introducerades av Center for Integrated Facility 
Engineering (CIFE) vid Stanford University år 2001 (Fischer och Kunz, 2012; Rheinlander et 
al, 2009) som ett nytt arbetssätt att arbeta med virtuella teknologier men samtidigt applicera 
management-tekniker för kommunikation och samarbete inom byggprojekt. VDC 
tillhandahåller en integrerande teoretisk ram för att förutse beteenden och systematiskt hantera 
projekt och verksamheten med hjälp av förutsägelser och observerade data för att uppnå 
mätbara affärsmål (Fischer och Kunz, 2004). VDC:s tillvägagångssätt stödjer ett datacentriskt 
beslutsfattande snarare än ett dokument-centrerat perspektiv (Rheinlander et al, 2009). VDC:s 
grundläggande idé är att alla projektdeltagare har tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt 
(Andersen och Findsen, 2019). 

Virtual Design and Construction definieras som “the use of such multidisciplinary performance 
models of design-construction projects, including the product (i.e., facilities), organization of 
the design-construction-operation team, and work processes, to support explicit and public 
business objectives.” (Fisher och Kunz, 2004, s.4). Gustafsson et al (2015) belyser att det finns 
en tvetydighet kring definitionen av VDC och att det ibland kan till och med likställas med 
BIM. 

Virtual Design and Construction är ett nytt sätt att digitalt arbeta med projekt, med stöd av BIM. 
Andersen och Findsen (2019) menar att det handlar främst om hur information hanteras och 
hur en organiserar människor och deras arbetsmetoder så att visionen och projektmålen nås. 
VDC ger alla parter i projektet mycket bättre inblick i byggprojektet än tidigare tillgängligt. 
Användningen av VDC ger enligt Andersen och Findsen (2019) en väsentligt förbättrad grund 
för viktiga beslut om byggnadens design. Alla medarbetare i ett projekt måste enligt Andersen 
och Findsen (2019) ha en möjlighet att samla, lagra och distribuera kunskap och information 
kring digitalt byggande under ett projekts livscykel. Detta kräver, i sin tur, ett mer metodiskt 
perspektiv och informationsstruktur under genomförandet av ett projekt jämfört med ett mer 
traditionellt tillvägagångssätt. Några av de största frågorna som borde beaktas när man planerar 
och arbetar med VDC och/eller BIM-processen bör vara Vad ska vi använda de digitala 
objekten och informationen till? och Vad måste de olika deltagarna leverera vid vissa punkter 
för att driva processen framåt? VDC-metoder inkluderar BIM, ICE, mätvärden och Lean-
baserad produktionsstyrning (Mandujano et al, 2015).
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3.1.2 POP-modell
CIFE ser projekt som informationsflöden som kan presenteras med symboliska modeller för 
Produkten, Organisationen och Processen, även kallade en POP-modell. För att ytterligare 
detaljera kan POP-modellen brytas ner i Product Breakdown Structure (PBS), Organisation 
Breakdown Structure (OBS) och Work Breakdown Structure (WBS). PBS bryter ner produkten 
till olika element, eg. balkar, väggar, tak. OBS delar upp organisationen i mindre grupper och 
WBS delar upp processen i olika aktiviteter (Fischer och Kunz, 2012). Chen och Lou (2014) 
belyser POP-modellens betydelse även för BIM. De beskriver process- och 
organisationsmodellen som ett komplement till 3D-modellen (produktmodellen) för att stödja 
design- och konstruktionsfasen. 4D-modellering är ett exempel på dels produkt-process 
modellering och dels organisation-process modellering (Chen och Lou, 2014).

Utelämnas i den elektroniska versionen pga. upphovsrättsligaskäl
Figur 2: Relation mellan produkt-, organisations- och processmodellerna (Chen och Lou, 2014)

Produkten - Produktmodellen definierar komponenter och system som utgör byggnaden, 
exempelvis golv, väggar och balkar (Fischer och Kunz, 2012). Den vanligaste metoden för att 
representera produktmodellen är med hjälp av 3D-modeller gjorda i exempelvis AutoCAD 
(Fischer och Kunz, 2004). Produktmodellen består av tre delar; objekt, kvalitetsegenskaper och 
inspektionskriterier grundade på byggkoder. Informationen i produktmodellen måste vara 
strukturerad och tillräckligt detaljerad för att kunna bidra till effektiva beslutstaganden (Chen 
och Lou, 2014).

Organisationen - Organisationsmodellen innehåller information om organisationsgrupper. 
Den visar teamen som är inblandade i projekteringen och byggnationen samt det specifika 
ansvaret för varje team. Modellen visar också rapporteringsvägar, dvs. vilken part som ska 
meddelas när problem uppstår (Fischer och Kunz, 2012; Chen och Lou, 2014). 

Processen - Processmodellen definierar aktiviteter och milstolpar. Processmodellen kan 
kombineras med produktmodellen och skapa en 4D-modell som visar hur projektet utvecklas 
över tiden (Fischer och Kunz, 2012). För att aktiviteter ska kunna schemaläggas och justeras 
tillsammans med 3D-modellen måste den informationen integreras med 3D-modellen (Chen 
och Lou, 2014).

Genom att skapa POP-modeller i tidigt skede, innan det avsätts stora summor pengar eller tid, 
stöder VDC beskrivningen, förklaringen, utvärderingen, prognosen, förhandlingarna och 
besluten om projektets omfattning, organisation och schema med virtuella metoder (Fischer 
och Kunz, 2004). Entreprenörer, ingenjörer, arkitekter, projektledare och intressenter drar alla 
nytta av implementeringen av VDC genom samarbete- och visualiseringsmöjligheter som leder 
till kortare projektlängd och därmed tidigare överlämnande till slutanvändaren eller ägaren 
(Rheinlander et al, 2009). Rheinlander et al (2009) menar att VDC är en win-win för samtliga 
parter då ägarna får lättare riskhantering samt att entreprenörerna och konsulterna, i och med 
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visualiseringsmodellerna, är i en bättre position att förklara sina respektive yrkeskomplexiteter 
för sina klienter. I en studie genomför av Gustafsson et al (2015) visar resultatet att 60 % tycker 
att VDC ökar deras företags lönsamhet, att det bidrar till en mer effektiv process och förbättrar 
kvaliteten. Däremot finns det inte mycket som bevisar att VDC bidrar till en förkortad byggtid 
och kan till och med öka arbetsbelastningen (Gustafsson et al, 2015).

Garcia et al (2004) förklarar att byggprojekt generellt börjar med ett behov från en beställare, 
som sedan leder till att en konceptuell design skapas. Denna detaljeras ytterligare och blir då 
en produktspecifikation, i.e. en produktmodell. Följaktligen är en byggplan, i.e. en 
processmodell, ett krav på ett framgångsrikt byggnadsprojekt. Företag eller projektmedlemmar 
måste vara anställda och organiserade, i.e. en organisationsmodell, för att utveckla både 
produkt- och processplaner (Garcia et al, 2004).

3.2 Building Information Modeling
Building Information Modeling, eller BIM, definieras som “a set of interacting policies, 
processes and technologies generating a methodology to manage the essential building design 
and project data in digital format throughout the building's life-cycle” (Succar, 2009). BIM är 
ett tillvägagångssätt som använder tvärvetenskapliga och objektorienterade 3D-modeller för att 
förbättra och dokumentera designen av en byggnad. Det används också för att simulera olika 
aspekter av konstruktionen (Boton et al, 2018). Även om BIM har en uppsjö av mervärde har 
företag inom byggbranschen mött många problem med implementeringsprocessen. Boton 
förklarar att detta främst orsakas av brist på utbildad personal. 

BIM används främst inom VDC till att producera den delen av POP-modellen som beskriver 
den fysiska utformningen. Fischer och Kunz (2012) betonar dock att det är en avgörande men 
liten del av både projektets totala perspektiv och informationen om ett projekt som 
representeras i VDC-ramen och en POP-modell. Däremot modelleras, visualiseras och 
analyseras inte organisations- eller processmodellen med hjälp av BIM (Fischer och Kunz, 
2012). 

3.3 Integrated Concurrent Engineering
Integrated Concurrent Engineering, eller ICE, har sitt ursprung i rymdindustrin i mitten på 90-
talet. Den konceptuella idén med ICE är att avlägsna icke-värdeförändringar (eng. non-value 
diversions), exempelvis målförtydliganden, vokabulär och sekundärt ansvar (Fischer och Kunz, 
2012). Istället för traditionella arbetscykler och mötesperioder kombinerar ICE analyser och 
kommunikation inom teamet till en enda aktivitet (Avnet och Weigel, 2010). Detta ökar 
feedback inom designteamet, förkortar designiterationer och minskar bortkastad ansträngning 
(Coffee, 2006). ICE ökar takten för konceptuell design genom att sammanföra relevant 
personal, generellt någon aktör från varje disciplin, för att genomföra korta workshops med 
fokus på samarbete (Avnet och Weigel, 2010).  
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Fischer och Kunz (2012) förklarar att trots att rymdindustrin och byggindustrin skiljer sig så är 
båda två projektbaserade med många olika aktörer inkluderade i processen. Eftersom VDC för 
intressenter och folk från olika discipliner samman, är Integrated Concurrent Engineering en 
exceptionellt effektiv metod för tillämpning av VDC-metoder (Fischer och Kunz, 2012). 

3.4 Lean Construction
Lean initierades av Toyota. Uttrycket "Lean" skapades av forskargruppen som arbetade med 
internationell bilproduktion för att återspegla både slöseriminskningen (eng. waste reduction) 
med Toyotas produktionssystemet och att kontrastera det med hantverks- och massproduktion 
(Howell, 1999; Mandujano et al, 2015). Det ultimata målet med Lean är att skapa en kultur med 
kontinuerlig förbättring varje dag, på varje produkt eller tjänst, av alla (Mandujano et al, 2015; 
Aziz och Hafez, 2013). När principerna tillämpas på ett korrekt sätt kan förbättringar av 
säkerhet, kvalitet och effektivitet uppnås på projektnivå (Aziz och Hafez, 2013).

Lean Construction är tillämpningen av Toyota Production System (TPS) principer för 
färdigställande av byggprojekt. Målet med Lean Construction är att eliminera slöseri (eng. 
waste) från byggprocessen (Khanzode et al, 2006) det vill säga slöseri i mån av material, tid 
och arbetskraft för att generera maximalt värde (Aziz och Hafez, 2013). Det är redan etablerat 
att Lean-principer har effekt på slöseriminskningen i produktmodellen, men Mandujano et al 
(2015) visar att Lean-principer även kan påverka processmodellen i form av slöseriminskning 
i informationsflödet. Utövare inom Lean Construction argumenterar för en avvikelse från den 
traditionella bilden av byggandet till en mer holistisk syn som ger lika betydelse för värdet och 
flödes konceptet tillsammans med transformationskonceptet (Khanzode et al, 2006). Lean 
Construction Institute föreslog år 2000 (Ballard, 2008) ett nytt sätt att leverera byggprojekt som 
grundar sig på principerna för Lean. Det nya leveranssättet benämns Lean Project Delivery 
System (LPDS). LPDS är tänkt som en projektleveransmetod som konceptualiserar design- och 
byggprojekt som Lean produktionssystem (Khanzode et al, 2006). Figur 2 beskriver LPDS som 
fem faser representerade av färgade trianglar. Varje fas innehåller tre projektsteg. Trianglarna 
överlappar varandra vilket betyder att vissa projektsteg inkluderas i två projektfaser. Således 
har varje projektfas en inverkan på följande fas och påverkas av föregående fas. Jämfört med 
traditionell projektleverans visar LPDS uttryckligen relationerna och beroendet mellan de olika 
faserna (Ballard, 2008).

Utelämnas i den elektroniska versionen pga. upphovsrättsligaskäl
Figur 3: Lean Project Delivery System illustrerat av Ballard (2008).

3.5 Implementering av nya arbetsmetoder i byggbranschen
Andersen och Findsen (2019) belyser att VDC bör utvecklas med varje projekt som det 
appliceras i. Med andra ord menar författarna att varje applicering av VDC borde utveckla 
implementeringsprocessen för nästa projekt genom att vidarebefordra erfarenheter och 
information som t.ex. mallar, databaser eller ett organiserat filsystem. Dvs. en kumulativ 
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implementeringsprocess. En bra VDC-specifikation lägger ner vad informationsmodellen ska 
innehålla och i vilken detaljnivå. Det ger viktiga inslag av information om alla faser av ett 
projekt, från det tidiga projekteringsskedet till projektleverans och drift. Hur VDC integreras i 
ett projekt beror också i högsta grad på hur projektet är strukturerat organisatoriskt (Andersen 
och Findsen, 2019). Varje projekt har olika krav, och organisationen av laget varierar beroende 
på typologi, skala, komplexitet, klient, plats och faser av projektet. En tydligt definierad 
genomförandeplan som uppfyller alla krav i specifikationerna är avgörande för framgångsrik 
VDC-integration (Andersen och Findsen, 2019). Brist på klarhet kring roller och ansvar har 
identifierats som stora hinder för implementering av fullt nyttjande av VDC och BIM 
(Gustafsson et al, 2015).

Fischer och Kunz (2004) nämner 5 barriärer som förhindrar effektiv implementering av VDC:
 Ägare (CFO) bedömer kostnader, inte värdet av projektet. Dock saknas en accepterad 

metod för att bestämma värdet av ett projekt.
 Byggbranschens kultur och metoder försöker att minimera kostnader, istället för att 

maximera värde.
 Skarp teoretisk grund: mycket av POP-modelleringen och interaktionerna mellan 

produkt, organisation och process över de olika disciplinerna och projektfaserna 
behöver formaliseras. 

 Saknad av etablerade mätvärden som leder till förbättring av processen och teorin. 
 Integrerade verktyg: Integrationen mellan nuvarande kommersiella och 

forskningsverktyg som används för POP-modellering är utmanande och tidskrävande.

För att förbättra implementeringsprocessen beskriver Alarcón et al (2006) att det krävs tydliga 
signaler ledningsgruppen, vilket skapar motivation och engagemang på andra nivåer i företaget. 
Engagemang från plats- och kontorschefer är väsentligt för en framgångsrik 
implementeringsprocess. Alarcón et al (2006) förklarar vidare att ytterligare en viktig faktor för 
framgångsrik implementering är att skapa en kommitté eller ett team som har ansvar för 
implementeringsprocessen. 

Alarcón et al (2006) identifierar flera kritiska faktorer när det kommer till implementering av 
Lean Construction i byggföretag:

 Den största svårigheten för implementering i pågående projekt är enligt Alarcón et al 
brist på tid. Detta ledde till exempelvis delvis implementation av Lean Construction. 

 Den näst största svårigheten var upplärning av nya processer eller rutiner. 
Upplärningen var väsentlig för att motivera och öka engagemanget hos medarbetarna.

3.5.1 Implementeringsstrategi
Magnusson och Olsson (2008) beskriver två typer av strategier för implementering, dels Big 
Bang-strategin som kan även kan genomföras i mindre skala som kallas mini-Big Bang. 
Strategin bygger på att under så kort tid som möjligt genomför implementeringen i 
verksamheten. Den andra typen kallas fasad implementering som kan delas in i fasad per modul 
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och fasad per site, där systemet gradvis implementeras i verksamheten. Fasad per modul 
innebär en långsam implementering med implementering av en modul i taget. Fasad per site, 
likt fasad per modul, avser den geografiska placering avgör vilken enhet som implementeras 
först. En lyckad implementering med fasad implementeringsstrategi (eng. phased 
implementation) kräver fyra utfall. Först krävs en effektiv förståelse, strukturering och analys 
av problemet eller fenomenet som ska implementeras. Sedan måste den ansvariga personalen 
för implementationen utbildas i företagets dynamik. Det tredje utfallet som krävs är att sälja in 
fenomenet till andra inom organisationen. Slutligen måste det finnas verktyg på plats för fortsatt 
lärande (Lyneis, 1999).

3.6 Verksamhetssystem
För verksamheter betyder generellt strategi en övergripande handlingsplan för att uppnå 
affärsmålen (Jongeling et al, 2007). Simons (1990) beskriver strategisk process som den 
ledande verksamheten (eng. managerial activity) som ska forma förväntningar och mål samt 
underlätta organisationens arbete för att uppnå dessa mål. Ett företags strategiska ställning avser 
däremot hur företaget konkurrerar på sina marknader, i.e. de produkt- och marknadsegenskaper 
som företaget valt att skilja sig från sina konkurrenter och få en konkurrensfördel (Simons, 
1990). 

Informationssystem (IS) är ett formellt system som förbinder inmatning med 
utgångsinformation genom processer som lagrar, bearbetar och analyserar data på ett 
organiserad och strukturerad sätt. IS-strategin för en verksamhet beskriver det stödjande 
informationsflödet som är nödvändigt för att styra och genomföra affärsstrategin (Jongeling et 
al, 2007). Informationssystem implementeras inom en organisation för att förbättra 
effektiviteten i den organisationen (Hevner et al, 2004). 

Utelämnas i den elektroniska versionen pga. upphovsrättsligaskäl
Figur 4: Relationen mellan affärsstrategin och strategierna för informationssystemet (IS) 

och informationstekniken (IT) (Jongeling et al, 2007).

3.6.1 Kvalitetssystem
ISO 9001 är ingen prestationsstandard som mäter kvaliteten på företagens produkter eller 
tjänster. Istället ger ISO 9001 riktlinjer för att systematisera och formalisera processer inom ett 
företag. ISO 9001 standardiserar förfaranden, uppgifter och roller, snarare än mål eller resultat. 
ISO 9001 är således ett ledningsverktyg baserat på systematisering och formalisering av 
uppgifter för att uppnå produktenhetlighet (Heras-Saizarbitoria och Boiral, 2013). ISO 9001 är 
utformad med generiska dokument som beskriver minimikrav för kvalitetssystem för 
organisationer inom alla branscher (Zeng et al, 2005). ISO 14001 fastställer krav som definierar 
de operativsystem som ska följas inom företag i förhållande till verksamhet som har 
miljöpåverkan. Det är en modell som ger en systematisk ram för att integrera miljöhänsyn i ett 
företags dagliga verksamhet (Heras-Saizarbitoria och Boiral, 2013). Både ISO 9001 och ISO 
14001 delar liknande tekniker och principer. Båda kräver exempelvis att organisationer 
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formulerar policys, definierar roller och ansvar, utser ledningsrepresentanter och utbildar 
personal (Zeng et al, 2005). 

3.7 Teori

3.7.1 Technology Acceptance Model
Technology acceptance model (TAM) introducerades 1986 av Fred Davis och är en adaption 
av Theory of Reasoned Action (TRA), särskilt skapad för modellering av användarnas 
acceptans av informationssystem (Davis et al, 1989). Målet med TAM är att ge en förklaring 
av determinanterna för datoracceptans som är generell, som kan förklara användarbeteendet 
över ett brett spektrum av slutanvändar-beräkningarsteknologier och användargrupper, 
samtidigt som de är både sparsamma och teoretiskt motiverade. Helst skulle man vilja ha en 
modell som är till hjälp, inte bara för att skapa förutsägelser utan också för förklaringar. Ett 
viktigt syfte med TAM är att skapa grund för att spåra effekterna av yttre faktorer på interna 
övertygelser, attityder och avsikter (Davis et al, 1989). 

TAM föreslår två variabler som två väsentliga faktorer; Perceived usefulness (sv. Uppfattad 
användbarhet), och Perceived ease of use (sv. Uppfattad användarvänlighet). Davis (1989) och 
Davis et al (1989) definierar Uppfattad användbarhet som graden som en person tror på att 
använda ett visst system skulle förbättra hans eller hennes jobbprestanda. Inom ett 
organisatoriskt sammanhang förstärks människorna i allmänhet för en god prestation genom 
t.ex. löneförhöjningar, bonusar och andra typer av belöningar. Ett system med hög uppfattning 
om användbarhet är i sin tur där en användare tror på förekomsten av ett positivt 
användningsförhållande förhållande (Davis 1989). Uppfattad användarvänlighet definieras som 
graden som en person tror på att använda ett visst system skulle vara utan ansträngning. 
Ansträngning är en begränsad resurs som en person kan fördela till de olika aktiviteter som han 
eller hon är ansvarig för. Allt annat är lika, hävdar vi att en applikation som uppfattas vara 
lättare att använda än en annan är mer sannolikt att accepteras av användarna (Davis, 1989; 
Davis et al, 1989). Användarvänlighets-konstruktorn har direkt inflytande på Uppfattad 
användbarheten. Ju lättare det är att använda tekniken, desto större blir de förväntade fördelarna 
av tekniken i relation med prestandaförbättringarna. Uppfattad användbarhet är därför 
konstruktorn med störst inflytande (Löfgren, 2008). Se figur 4 för Löfgrens (2008) 
sammanställning av TAM där de streckade linjerna betyder att de har mindre inflytande. 

Utelämnas i den elektroniska versionen pga. upphovsrättsligaskäl
Figur 5: Technology Acceptance Model (Löfgren, 2008)

3.7.2 Kotter’s Eight-Step Model
Kotter’s Eight-step model (sv. Kotters åttastegsmodell) för skapandet av en omfattande 
förändring är erkänd som en av de mest välkända metoderna för organisatorisk omvandling 
(Pollack och Pollack, 2015). Kotters modell grundar sig i hans forskningssamarbete med över 
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100 olika organisationer som genomgått organisationsförändring. Forskningen resulterade i åtta 
nyckeltal som Kotter sedermera omvandlade till en åttastegsmodell (Cameron och Green, 
2009). Kotter (1995) beskriver de åtta stegen som följande:

1. Establishing a sense of urgency
Det första steget i modellen är att skapa en medvetenhet kring organisationens 
förändringsbehov för att sedan granska marknaden och konkurrenter samt identifiera 
potentiella kriser och möjligheter (Kotter, 1995). 

2. Forming a powerful guiding coalition
Det andra steget innebär att tillsätta en ledningsgrupp för förändringen med tillräckligt 
inflytande för att leda förändringsarbetet. Samtidigt som det bedrivs ett arbete för att 
uppmuntra samarbete inom ledningsgruppen (Kotter, 1995). Kotter (1995) påpekar att 
koalitionen kan vara mellan 5 - 50 personer, beroende på företagets storlek, och att 
koalitionen ofta växer över tiden. 

3. Creating a vision
Det tredje steget går ut på att skapa en vision för förändringsarbetet samtidigt som det 
skapas strategier för att uppnå visionen. Visionen är oftast skapad som en femårsplan 
och har som syfte att klargöra den riktningsförändring som organisationen står inför 
(Kotter, 1995). 

4. Communicating the vision
Kommunikation av visionen till organisationen är det fjärde steget i Kotters 
åttastegsmodell. Kotter (1995) förklarar att medarbetarna i en organisation inte kommer 
göra uppoffringar eller ansträngningar förrän de tror att en förändring kommer ge 
resultat. Ledningsgruppen för förändringsarbetet bör, enligt Kotter (1995), föregå med 
exempel för nya arbetssätt.

5. Empowering others to act on the vision
Det femte steget handlar om att eliminera strukturer eller system inom organisationen 
som kan förhindra förändringsarbetet. Uppmuntran till experimentering kring idéer och 
arbetssätt ingår också (Kotter, 1995). 

6. Planning for and creating short-term wins
För att hålla organisationen motiverad krävs det synliga förbättringar inom 12 - 24 
månader. Därför är det sjätte steget planering och skapande av synliga förbättringar. 
Medarbetarna som är involverade i förbättringarna bör också belönas (Kotter, 1995). 
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7. Consolidating improvements and producing still more change
Det sjunde steget innebär förändring av system, strukturer och policyer som inte passar 
med den bestämda visionen med hjälp av den ökade trovärdigheten som skapats genom 
mindre synliga förbättringar från steg sex. Här uppmuntras också anställning och 
utveckling av medarbetare som kan genomföra visionen (Kotter, 1995). 

8. Institutionalizing new approaches
Det slutgiltiga steget i Kotters åttastegsmodell är Förankring av nya tillämpningar, 
vilket är avgörande för framtida framgångar och initialisering av förändringarna 
(Applebaum, 2012). För att få förändringen att bibehållas efter att ha genomfört 
förändringen i verksamheten måste den förankras i organisationen. Det finns två 
avgörande faktorer för att framgångsrikt förankra de nya tillämpningarna som 
framkommit av förändringsarbetet (Kotter, 1995). Den första är visa fördelarna med de 
nya metoderna och hur de har förbättrat arbetsprocessen. Här menar Kotter (1995) att 
det krävs kommunikation för att få medarbetarna att se fördelarna. Det är väsentligt att 
tydligt definiera och kommunicera hur det nya arbetssättet bidrar till organisationens 
framgångar. Den andra faktorn att framgångsrikt förankra de nya tillämpningarna är se 
till att utbilda nästa generation av chefer eller ledare om förändringsarbetet för att 
säkerställa fortsatt framgång. Anställning av fel chef beror generellt på att 
företagsstyrelsen inte varit delaktiga i förändringsarbetet och ett felbeslut kan 
undergräva ett årtionde av arbete (Kotter, 1995; Applebaum, 2012). 

Institutionalisering definieras som förändring som har uppehållskraft över en längre period eller 
som har blivit del av organisationens dagliga verksamhet (Jacobs, 2002). Jacobs förklarar att 
institutionaliseringsbeteende genomförs av två eller mer personer, bibehålls över tid och är 
integrerat i den dagliga verksamheten. Vargo et al (2015) identifierar institutionalisering som 
en central process för innovation av både teknik och marknader. Således menar Vargo et al 
(2015) att den bakomliggande processen för teknisk- och marknadsinnovation är densamma. 
Teknisk innovation definieras här som den kombinerade utvecklingen av användbar kunskap 
som både aktiveras och begränsas av redan befintliga institutioner. Teknisk innovation 
innefattar således en process av institutionellt underhåll, avbrott och förändring. Dvs. 
institutionalisering. Vilket i sig kräver integration av befintlig teknik med etablerade 
institutioner och resulterar i utvecklingen av nya värdepropositioner.
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4. Empiri
I det fjärde kapitlet presenteras de resultat från de semistrukturerade intervjuerna. Empirin 
har delats upp i tre underrubriker för att underlätta förståelsen och presentationen av 
resultatet. Underrubrikerna är Virtual Design and Construction som ger en bakgrund till 
respondenternas och företagens syn på och hur de idag arbetar med VDC. Andra rubriken 
lyder Implementering av VDC vilket behandlar implementeringsprocessen hos respektive 
företag samt svårigheter som uppkom under processen. Den slutgiltiga rubriken lyder VDC 
påverkan på verksamhetssystemet, vilket beskriver respektive företags verksamhetssystem samt 
de förändringar som implementeringen av VDC medfört.

4.1 Virtual Design and Construction
Företag 1
Definition av VDC
Respondent B och C förklarar att deras syn på VDC är att det är ett arbetsverktyg som används 
runt modellarbetet med BIM, för att stötta, följa upp och kontinuerligt mäta effekten i projekten. 
Respondent A utvecklar Respondent B och C resonemang, och förklarar att VDC är hur 
organisationen använder BIM-modellen och hur processen ser ut från det att Företag 1 har hittat 
ett projekt till det att projektet är färdigställt och överlämnat till kunden, och att det även 
inkluderar förvaltningstiden efteråt. Respondent C förklarar ytterligare att VDC bidrar till att 
skapa en gemensam bild av projektet och ger en tydligare inblick hos och förståelse för andra 
discipliner eftersom man arbetar tillsammans i samma lokal. Det ökar helhetsförtåelsen för 
projektet (Respondent C). 

Figur 6: Företag 1 uppdelning av VDC (Efter Respondent A:s förklaring)

Respondent A berättar att Företag 1 definierar VDC i fyra områden; Produkt, Organisation, 
Process och Mätetal, där Respondent A menar att de definierar Produkt, Organisation och 
Process på samma sätt som Stanford. Respondent C menar dock att Företag 1 inte använder sig 
av de POP-modeller som Stanford beskriver. De arbetar med Organisationen och Processen, 
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men inte i form av modeller som Stanford beskriver. När Företag 1 pratar om deras modeller i 
ett VDC-sammanhang syftar de endast på BIM-modeller menar Respondent C. 

Användningsområden
Respondent A fortsätter med att berätta att VDC är kopplat till flertal mätetal för hur företaget 
följer upp processen och hur de mäter och jämför den processen med andra projekt. Exempel 
på mätvärden är VDC-aktiviteter, avvikelser mellan 3D-modellen och det som faktiskt byggts 
eller PPU, som står för Procent, Plan, Utfört (eng. Percent, Planned, Complete). Respondent A 
förklarar att PPU är ett sätt att skapa engagemang genom att medarbetarna åtar sig i början av 
veckan att de ska genomföra exempelvis 10 aktiviteter så genomförs 8 av 10. Då får de en PPU 
på 80%. Sedan presenteras orsakerna till varför aktiviteterna inte blev genomförda. Det 
genomförs även en mätning på makronivå, dvs. över hela företaget. Där mäts det hur många av 
de aktiviteter som är identifierade som VDC-aktiviteter faktiskt genomförs i projekten och hur 
utvecklingen är där. Respondent A menar att det är kopplat till Företag 1 marginalglidning, dvs. 
förändring av företagets marginal från kontraktskalkyl till avslutat projekt. I mätetal-modellen 
går det att se att Företag 1 har en positiv marginalglidning i projekt där det förekommer många 
VDC-aktiviteter. VDC-aktiviteterna är enligt Respondent B och C mer som VDC-nivåer, en 
lista på 14 olika aktiviteter som har olika svårighetsgrader. Respondent C förklarar att Företag 
1 genomförde en studie på hur väl ekonomin i ett projekt styrs kopplat till vilken nivå av VDC 
som används, i den studien var de tvungna att definiera 14 nivåer. Dessa nivåer av VDC var 
exempelvis användningen av kollisionskontroller, dynamiska APD-planer, drönare, 
visualisering med hjälp av VR eller AR, användandet av Dalux, hur mängdtagningen använts 
eller hur man hade jobbat med ICE i projektet. Respondent C menar att ambitionsnivån, i.e. hur 
många aktiviteter som ska genomföras i ett projekt, fortfarande håller på att utredas. 
Respondent B säger att Företag 1 idag har ett snitt på 4–5 av dessa VDC-aktiviteter på alla 
projekt. Respondent A och C förklarar också att det har tagits fram verktygslådor för dessa 14 
VDC-aktiviteter, som beskriver hur man ska går till väga för att genomföra aktiviteten. 

Företag 1 har ambitionen att använda ICE-metodiken i alla projekt där de är inblandade i 
projekteringen (Respondent A), Respondent C berättar däremot att det är ett minimikrav från 
Företag 1 att använda ICE-möten i alla projektet som de projekterar. Respondent A menar att 
användandet av ICE är en del av Företag 1 VDC-arbete men också en del utav deras 
involverande arbete, som bygger på Lean-principer. Där ingår utöver ICE-möten, ett 
involverande startmöte, möten i produktion (dvs. veckomöten), involverande planläggning, 
visualisering av information, visualisering av beslut, knäckfrågor och erfarenhetsåterföring. 
Respondent A menar att trots att detta är deras involverande arbete så hänger det ihop med 
företagets VDC-arbete. Respondent B belyser att ICE-möten minskar både kollisioner i 
modellen och mellan människor, i den mening att det blir mindre missförstånd än om 
kommunikationen sker via mejl.
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Företag 2
Definition
Företag 2 definierar Virtual Design and Construction som att det “handlar i grunden om att 
information på ett systematiskt sätt delges, kopplas samman och nyttjas mellan 
projektdeltagarna för att effektivisera och visualisera byggprocessen. Från tidigt skede, i 
projekteringen, i produktion och hela vägen in i förvaltningen.” (Respondent D). Respondent 
D är tydlig med att hen står bakom företagets definition av VDC. Respondent E förklarar att 
VDC är integration mellan arbetssätt och teknik. Det är hur man kan, med hjälp av 3D-modeller, 
se till att underlätta en process för att ta fram rätt produkt till kunden och styra produktionen på 
rätt sätt. Arbetssättet som används handlar om att rätt kompetenser knyts till för att ta fram rätt 
produkt för att göra projekteringen så bra som möjligt. Hen belyser också att det finns en vanlig 
missuppfattning i branschen att VDC är detsamma som endast en 4D- eller 3D-modell. 
Respondent F förklarar att VDC för hen handlar om digital informationshantering i företagets 
byggprojekt. Respondenten menar att VDC är ett sätt att samarbeta för att visualisera 
informationen och att på ett mycket lättare sätt dela den med fler personer. Respondent F 
utvecklar och menar att VDC också handlar om hur projekten styrs utifrån strukturen på 
informationshanteringen inom projektet. 

Figur 7: Företag 2 uppdelning av VDC (Efter Respondent D:s förklaring)

Företag 2 har delat upp VDC i fyra områden: Collaboration, Processes, BIM och Metrics. 
Respondent D förklarar att VDC handlar dels om arbetsprocesserna - Processes, hur man 
samarbetar i processerna - Collaboration, användningen av BIM samt hur man följer upp detta 
- Metrics. Företag 2 är olika starka i de olika delarna av VDC-matrisen. Respondent D menar 
att det läggs främst fokus på BIM-delen medan Metrics är något som Företag 2 är betydligt 
sämre på. Ett problem för Företag 2 är att de inte har brutit ner det på nyckeltal som är 
projektneutrala menar Respondent E. Det innebär att det inte går att jämföra hur ett projekt har 
gått när VDC har använts eftersom det inte går genomföra samma projekt en gång till utan att 
applicera VDC. Ett nyckeltal som används är exempelvis mejlkorrespondensen för 
projekteringsledaren. I ett projekt som applicerat VDC hade mejlkorrespondensen sjunkit med 
ca 80% för projekteringsledaren.
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Användningsområden
Respondent F förklarar att VDC används i alla Företag 2 projekt som de själva kan påverka, 
medan Respondent D berättar att på Building-avdelningen inom företaget finns det ett krav på 
att VDC ska användas för projekt med en större budget än 50 miljoner kr. och i Infrastructure-
avdelningen på projekt med en budget på 150 miljoner kr. Respondent E utvecklar de andras 
(Respondent D och F) resonemang genom att förklara att Företag 2 driver ca 3000 projekt per 
år, varav många är relativt små (ekonomiskt sett) vilket gör att många projekt inte innefattar 
VDC. Motsats till vad Respondent D förklarar kring krav att använda VDC så berättar 
Respondent F att Företag 2 har slopat sina tidigare krav på VDC och menar på att VDC är 
numera ett standardiserat arbetssätt hos Företag 2. Det finns inget särskilt VDC-krav längre 
utan företagets projekteringsanvisningar och andra projektanvisningar plockar upp de krav som 
standard (Respondent F). 

Företag 2 använder en variant av ICE-möten som de kallar Projektstudion, som använts sedan 
2012 (Respondent E). Den största skillnaden är att Projektstudion är mer öppen och fri än ICE-
möten, som enligt Respondent D innebär fler mötesrutiner och korta koncisa möten. 
Respondent E utvecklar detta argument och menar att Projektstudion bygger på samma grunder 
som ICE. Projektstudion är mer av en samlokalisering med stort fokus på visualisering. 
Projektstudion är en del av VDC hos Företag 2 men det förekommer liknande metoder hos 
andra företag (Respondent E). Den påbörjas under projekteringstiden och fortsätter under 
produktionsskedet (Respondent D). Projektstudion sker i en lokal där personal som är delaktiga 
i både produktion och projektering har bjudits in. Arbetssättet bygger på att det hålls dagliga 
möten och visuell styrning med deltagare från inblandade konsulter, exempelvis VVS-
konsulten, el-konsulten eller konstruktören. Deltagarna sitter tillsammans och arbetar med 
projekteringen där Företag 2 också försöker inkludera produktionspersonalen. Projektstudion 
sker under en sammanhängande tidsperiod, det kan vara allt från en dag till en hel vecka 
förklarar Respondent E. Uppkommer frågor under Projektstudion samlas personerna i fråga och 
löser problemet på plats. Respondent E menar att det annars kan ta flera veckor att få svar på 
ett mejl angående ett problem som kan lösas i Projektstudion samma dag. Respondent E 
förklarar också att eftersom man har dessa fasta möten i Projektstudion och ett fast arbetssätt 
så blir det en transparens och visualisering vilket resulterar i en effektivare och mer 
värdeskapande arbetsprocess. Respondent E pratar om vikten av att använda olika perspektiv i 
projekteringen. Företaget tar hänsyn till kundens perspektiv genom att med hjälp av modellen 
och ett inkluderande arbetssätt ta reda på vad kunden vill ha och låta kunden se och ta ställning 
till vad det är de faktiskt kommer att kunna få. Ett annat perspektiv som Respondent E nämner 
är produktionsperspektivet, något som hen tycker är underrepresenterat i VDC idag, vilket även 
Respondent G håller med om. Det räcker inte med att det finns en arkitekt, en konstruktör och 
en kund som talar om hur de vill göra utan det krävs att man tar ett produktionsperspektiv och 
beaktar frågor som; Hur är det här byggbart? Hur kan man producera det här? Kan man ändra 
på saker och ting redan i designen som gör att produktionen blir betydligt enklare att genomföra 
och därmed också billigare för kunden? menar Respondent E. Respondent F förklarar att 
Projektstudion används som KPI (eng. för Key Performance Indicator) där de mäter hur mycket 
företaget använder sig utav korrekt genomförda Projektstudios varje kvartal. 
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Ett sätt för Building-avdelningen Företag 2 att bedöma projekt som använder VDC är genom 
att gradera projekten i tre nivåer, Always, Better och Superior (Respondent D). Respondent F 
belyser att dessa nivåer används som KPI för att kartlägga hur mycket VDC-aktiviteter som 
används och hur många projekt som ligger på varje nivå. De får också reda på vilka mjukvaror 
som används och vilka guider och hjälpmedel som efterfrågas i projekten. Respondent F menar 
att det är ett sätt att hålla verksamheten under uppsikt och veta när den är mogen att ta nästa 
steg. VDC-nivån Always innefattar bland annat användandet av 3D-modeller, 
modellsamordning, kollisionskontroller och maskinstyrning. Better innefattar, utöver de 
aktiviteter som ingår i Always, mängdavtagning m.h.a. 3D-modeller, simulering och analys av 
3D-modeller och skapandet av APD-planer. Den högsta nivån heter Superior och innefattar 
samtliga aktiviteter som ingår i Always och Better samt användandet av 4D-simulering där tid 
är den fjärde dimensionen. Respondent F säger att det krävs en väldigt hög nivå på 
informationsstruktur för att uppnå Superior i ett projekt. Respondenterna D och F belyser också 
att målet för Företag 2 är att så småningom ha en Superior-nivå på samtliga projekt. Dock 
nämner Respondent D att det inte alltid passar att ha Superior i alla projekt, utan respondenten 
trycker på vikten att bedöma projekten individuellt. Respondent D uttrycker sig att “man kan 
inte ha en kostym som passar alla projekt, för då har vi gjort bort oss”.

Aktivitet Always Better Superior

Användning av 3D-modeller X X X

Modellsamordning X X X

Kollisionskontroller m.h.a. 3D-modeller X X X

Producering av ritningar alt. scheman m.h.a 3D-modell X X X

Maskinstyrning X X X

Mängdavtagning X X

Simulering och analys av 3D-modeller X X

3D-modeller används för underlag för tillverkning X X

3D-modeller används för att stödja fälthantering och spårning som 
en del av överlämningsprocessen

X X

Skapandet av APD-planer m.h.a. 3D-modeller X X

Användandet av drönare X X

4D-simulering X

Tabell 3. Företag 2 VDC-nivåer (Efter Respondent D:s förklaring)
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Respondent F berättar att Företag nyligen också påbörjat ett arbete med att konkretisera VDC 
med att svara på frågor som exempelvis ‘Vad är VDC på Företag 2’, ‘Vad innebär varje 
arbetssätt’ och ‘Vilket output ska det ge’. I och med detta arbete menar respondenten att 
företaget arbetar med att ta fram mätetal för att påvisa fördelen med VDC som arbetssätt. 
Respondent F belyser dock att det går att se i tidsbesparingar idag att VDC gör skillnad i projekt 
genom att granska antal timmar varje VDC-aktivitet tar, vilka andra besparingar det genererar 
och antal fysiska ritningar som används i ett projekt mätt i procent (Respondent D). Däremot 
är det dåligt med faktiska siffror överlag, i dagsläget finns det inget konkret som visar att VDC 
förbättrar projekt påstår Respondent D. Respondent F menar att företaget kommer börja göra 
undersökningar med exakt vad för besparingar VDC genererar rent tidsmässigt, säkerhets- och 
kvalitetsmässigt samt de risker som eventuellt reduceras. Dessa undersökningar hoppas 
Respondent F ska generera mer mätetal. 

Experten
Respondent G från Företag 3 förklarar att många personer fastnar i att VDC är detsamma som 
BIM. Respondenten menar däremot att BIM är en central del i VDC, och utan BIM har man 
inte gjort något med VDC. Dock poängterar hen att “VDC är inte den nya förkortningen av 
BIM”. Respondenten menar att det egentligen är Lean-begrepp för byggbranschen kopplat till 
dataanalys. Med dataanalysen ska man sedan göra alternativa kalkyler och alternativlösningar 
för att skapa en High-Performance-Building. Respondenten förklarar att High-Performance-
Building översätts till Väloptimerad Byggnad, och det som krävs för att nå en Väloptimerad 
Byggnad är VDC, vilket grundas mycket i Lean. Respondent G förklarar att VDC inte är ett 
verktyg, som exempelvis en husnyckel. Ett verktyg kan inte göra något annat än att få jobbet 
gjort. Respondenten menar istället att VDC är mer som ett hjälpmedel, likt en skiftnyckel som 
kan användas till att skruva en M10 mutter eller en M16, men den kan också användas som en 
hammare. Respondenten menar med sitt exempel att VDC är mer som flertal hjälpmedel som 
det har forskats på. Det är inte en verktygslåda, utan en hjälpmedelslåda menar respondenten. 
Slutligen förklarar Respondent G att kortfattat är VDC ett ifrågasättande av byggbranschen med 
hjälp av Lean-begrepp och mycket datakraft, där BIM är en stor del. VDC är alltså detsamma 
som Lean Construction + BIM. 

Respondent G nämner begreppet “Skjuta ner stuprören” som ett VDC-begrepp. Meningen med 
begreppet handlar om att förebygga informationstapp mellan discipliner eller arbetsgrupper. 
Respondenten förklarar att i den traditionella processen är det en arbetsgrupp som exempelvis 
genomför en förberedelse och en annan arbetsgrupp som tar emot den. Den andra gruppen gör 
inte exakt det som står i förberedelsen och på så sätt tappas information på grund av dålig 
kommunikation. Att skjuta ner stuprören innebär att få dessa grupper att “läcka till varann” och 
på så sätt förebygga informationstapp i processen. 
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4.2 Implementering av VDC
Företag 1
Implementeringsprocessen
Företag 1 började med VDC först 2008 genom att skicka några anställda på utbildning i 
Stanford men det var först 2010 som det tog fart då man anställde en person som var ansvarig 
för VDC i företaget. Idag har runt 200 anställda på Företag 1 utbildats i VDC (Respondent A). 
Respondent A förklarar att startskottet för VDC var en doktorand på företaget som var drivande 
i att använda mjukvaror som NavisWork. Men också att företaget 2010 anställde en person som 
var ansvarig, tillsammans med Respondent A, för VDC. Respondent C berättar att 
implementeringen av VDC startade med att man genomförde flera pilotprojekt i 
Stockholmsregionen ungefär 2009 - 2010. Då existerade ett redan nyligen inarbetat arbetssätt 
som företaget kallar för medarbetarinvolvering. Eftersom det var nyligen implementerat i 
företaget menar Respondent C att Företag 1 inte ville “kasta ut det” utan man ville hellre 
interagera VDC med medarbetarinvolveringen så att det snarare utvecklades än ersattes. 
Pilotprojekten som genomfördes fick goda resultat, och strax därefter genomfördes ytterligare 
pilotprojekt i Göteborg och Skåne, också de med goda resultat. Tillämpningsgraden av VDC 
inom pilotprojekten varierade, och det gör det fortfarande menar Respondent C. Det som avgör 
graden av VDC i ett projekt inom Företag 1 är projektchefen och upphandlingsformen berättar 
Respondent A och C. Respondent C belyser att i början av implementeringen användes POP-
modellen som beskriven av Stanford. Det frångick man efter ett par år och arbetar istället inte 
med Organisationen och Processen som modeller. Respondent A menar att företaget har försökt 
sätta sina egna ord på det som CIFE beskriver. Respondent A belyser också att CIFE inte varit 
särskilt tydliga med en definition av VDC, vilket öppnar upp för att kunna sätta sina egna ord 
på VDC i sin egen organisation. Respondenten tillägger att Stanford inte gett en tydlig 
definition av VDC på grund av att det skulle begränsa konceptet som är Virtual Design and 
Construction. 

Utmaningar och svårigheter
Respondent A berättar att det finns flera svårigheter under implementeringsprocessen. En 
svårighet, vilket Respondent B instämmer i, är att det är tekniskt krävande. Respondent B menar 
att utmaningen ligger i digitaliseringen, inte i själva VDC. Vissa verktyg är tekniskt krävande, 
då ska det också matchas med en IT-mognad som ofta är rätt låg. En stor utmaning är att hitta 
den typen av verktyg som matchar IT-kompetensen. Respondent A menar att det gäller att hitta 
verktygen som är enkla och har en bra effekt så det inte är för komplicerat eller för avancerat. 
En annan utmaning som Respondent A nämner är att det går trögt för utveckling av 
programvaror som är inriktade mot byggbranschen och är affärskritiska, exempelvis 
planerings-, kostnadsstyrnings- eller kalkylverktyg. Både Respondent A och B menar att det 
inte finns ett digitalt verktyg idag som är tillräckligt interagerande. Respondent B nämner 
begreppet “oavbrutet informationsflöde” i den mening att modellen integreras och förädlas 
genom hela processen. För att kunna genomföra detta menar Respondent B att det krävs en 
molnbaserad plattform som samlar all information och samtliga modeller samt att alla digitala 
verktyg kan kopplas samman med plattformen. Respondent B kallar det för det optimala BIM-
flödet och belyser att det idag inte finns den tekniken på marknaden. Respondent A nämner att 
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implementeringen av VDC är ett förändringsarbete, vilket hen menar alltid är svårt. Respondent 
A gör en liknelse mellan förändringsarbetet och en spiral, för att spiralen ska gå uppåt så måste 
den först gå ner lite. Respondent C utvecklar Respondent A resonemang, och menar att 
byggbranschen är en traditionell bransch och VDC är ett nytt sätt att arbete, vilket gör att 
förändringsarbetet blir en stor omställning. Respondent C menar dock att många externa parter 
som samarbetet med Företag 1 har snabbt insett fördelarna med exempelvis ICE-möten och 
därefter blivit mer accepterande och tillmötesgående. 

Respondent C berättar att en möjlighet och utmaning för framtiden vore att automatisera 
projekteringen så att den blir mer parameterstyrd där parametrar för byggnaden definieras och 
matas in i en modell som i sin tur själv designar byggnaden. En annan möjlighet i framtiden, 
vilket är något som Respondent C mestadels jobbar med att utveckla, är kopplingen mellan 
BIM-modellen och kalkylarbetet, och genom den kopplingen kunna skapa ett mer automatiserat 
informationsflöde. Respondenten menar att detta är en av de största utmaningarna som hela 
branschen står inför gällande VDC. 

Företag 2
Implementeringsprocess
Företag 2 har, sedan VDC introducerades 2007, utbildat flera tusen medarbetare (Respondent 
D). Enligt respondenten har det alltid funnits en central arbetsgrupp inom företaget som drivit 
arbete med VDC. Hen fortsätter och berättar att Företag 2 hela tiden varit tveksam mot VDC 
och vad dess värde är för företaget och att det inte funnits en tydlig plan för implementeringen. 
Respondent F förklarar att VDC initierades 2007 med att området började undersökas och sedan 
testas i pilotprojekt samt att man började tidigt med att utbilda personal inom VDC. Företag 2 
la också ner mycket kraft på att utbilda konsulter och mjukvaruleverantörer med anledning av 
att de skulle kunna leverera de produkter som Företag 2 efterfrågade (Respondent F). Det var 
dock först 2011 som företaget började certifiera medarbetare på Stanford (Respondent F). 
Respondent E berättar att det första att implementeras i företaget var tekniken och 
genomförandet av kollisionskontroller. Respondent F förklarar att VDC har hela tiden legat 
“som sitt eget vid sidan av traditionella” arbetssätt. För ungefär tre år sedan definierade Företag 
2 om sin tolkning av VDC till vad den är idag med Collaboration, Processes, BIM och Metrics. 
För ca ett halvår sedan har nu Företag 2 påbörjat ett arbete att integrera VDC i hela 
arbetsprocessen. Respondenten berättar att det numer sker möten mellan alla processägare, t.ex. 
planering, inköp, kalkyl eller projektering, där de arbetar med kärnprocesserna i 
verksamhetssystemet och tittar på förändringar samt hur de ska arbeta in VDC som ett 
standardiserat arbetssätt istället för den “sidoverksamhet” som VDC är idag. 

Utmaningar och svårigheter
Företag 2 har använt sig av VDC-specialister som stöd i projekt med VDC, dels i projekt som 
behövt assistans med VDC och dels i projekt där kunden insisterat på att använda sig av VDC-
specialister (Respondent E). Respondent D upplever att en svårighet med implementeringen av 
VDC är att de övriga projektmedlemmarna blir bekväma och låter VDC-specialisterna hantera 
allt som är VDC-relaterat. Detta har då förhindrat användandet av VDC och exempelvis 
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planeraren eller kalkylatorn blir då kvar i sina ‘traditionella’ roller menar Respondent D. 
Respondent F förklarar ytterligare en svårighet när VDC först introducerades in i 
organisationen att, från början, så gick det inte att skapa de tekniska modellerna som 
efterfrågades, vilket gjorde att de inte kunde använda VDC i projekteringen. Respondent F 
berättar också att när företaget väl fick grepp på hanteringen av den tekniska biten så fanns inte 
kunskapen att hantera informationen. Det fanns också problem att informationshanteringen såg 
annorlunda ut i olika projekt, vilket försvårade arbetet för exempelvis kalkyl, som hela tiden 
fick underlag som såg annorlunda ut. En anledning till att det har varit svårt att utbilda personal 
är på grund av den högkonjunktur som lett till en väldigt hög personalomsättning de senaste tio 
åren (Respondent F). Nästa steg för Företag 2, menar Respondent F, är att standardisera 
informationsstrukturen som underlättar kommunikationen med leverantörer vilket i längden 
skulle flytta fokus från att lägga ner tid på att mata in information till att försöka hitta smarta 
och bättre lösningar som skulle få ner byggkostnaderna.

Respondent D berättar att Företag 2 nyligen slutfört ett utvecklingsprojekt som pågått i ca två 
år. Lärdomar som tekniska lösningar har framkommit av projektet. Respondenten menar att 
företaget är nu väldigt tekniskt utvecklat men förklarar att det finns ett kunskapsglapp mellan 
den tekniska kunskapen och kunskapen att nyttja tekniken. Vidare utvecklar Respondent D att 
det kommer lösningar som stödjer teamwork, men medarbetarna arbetar fortfarande 
individuellt. Exempelvis har planering och kalkyl förutsättningar, rent tekniskt, att arbeta mer 
integrerat och tillsammans men arbetar i dagsläget i sina egna “silos”, dvs. fokuserar på sitt eget 
arbete. Respondenten förklarar den största utmaningen för Företag 2 är att få människorna i 
organisationen att samarbeta mer. Lösningen till detta ligger i att bygga om organisationen, 
omformulera rollbeskrivningar, granska utvecklingsplaner och förtydliga i 
verksamhetssystemet (Respondent D). Detta är ett problem som måste lösas innan hela 
företaget kan nyttja de senaste teknikerna gällande VDC menar Respondent D. Respondent D 
förklarar om du sätter in VDC och arbetar strukturerat och standardiserat i ett projekt som har 
varken struktur eller en standardiserad process så fungerar det inte. Det går inte göra 
överlämningar och det går inte nyttja den informationen som tagits fram. Det blir “kaos” menar 
Respondent D och då skapar inte VDC fullt värde vilket i sin tur leder till en diskussions kring 
VDC ens är värdefullt för företaget. Respondenten lyfter också problematiken med att Företag 
2 är så pass stort (i antal anställda) och menar att det är svårt att driva förändringar och ha 
kontroll över verksamheten. Hen lyfter även att det finns stora fördelar, som exempelvis kunna 
driva interna utbildningar och satsa stora resurser på VDC.

Experten
Respondent G förklarar att en av de största utmaningarna med VDC är de människor som gillar 
nya begrepp och tre nya bokstäver utan att förstå vad det handlar om. De som inte förstår 
helheten utan tänker att ‘Jag arbetar med BIM eller Visuell Planering’ och nöjer sig där utan att 
förstå att det endast är en liten del utav VDC. 
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4.3 VDC påverkan på verksamhetssystemet
Företag 1
När Företag 1 initierade VDC i verksamheten så hade olika regioner inom företaget sina egna 
verksamhetssystem, vilket gjorde att de skiljde sig väldigt mycket åt och det fanns ingen 
enhetlighet. Information och beskrivningar kunde variera vilket kunde förhindra ett effektivt 
arbete. Respondent C berättar att det var runt 2012 som en process påbörjade för att skapa ett 
gemensamt verksamhetssystem för alla regioner. I och med denna omkonstruktion av 
verksamhetssystemet tog VDC-arbetet fart och man kunde likrikta arbetssättet kring VDC på 
ett bättre sätt eftersom alla utgick från samma beskrivningar, manualer och rutiner menar 
Respondent C. Respondenten berättar att i och med omstruktureringen av verksamhetssystemet 
kunde hela bolaget arbeta med gemensamma värden och arbetssätt kring VDC och driva 
utvecklingen tillsammans inom organisationen. Ännu ett tillskott i verksamhetssystemet är 
införandet av förbättringsförslag och utvecklingsförslag. Som kommer in till systemet med 
förslag på förbättringsåtgärder på exempelvis hur olika rutiner eller dokument kan förbättras 
men även förslag på hur hela verksamhetssystemet kan utvecklas. Detta har bidragit till att den 
kontinuerliga förbättringen inom organisationen har blivit betydligt bättre menar Respondent 
C. Införandet av VDC har också medfört förändringar i beslutsvägar i och med ICE-möten som 
hålls samt att BIM-delen bidrar till att förmedla ett bättre informationsunderlag vilket också 
underlättar beslut förklarar respondenten. 

Idag är Företag 1 verksamhetssystem uppbyggt som en matris av processteg och 
ämnesområden. Processtegen är Marknad, Anbud, Projektering, Produktion och Garanti och 
ämnesområdena är Certifieringar, Ekonomistyrning, HMS (Hälsa, arbetsMiljö och Säkerhet), 
Inköp, Involvering, Kvalitet, Miljö, Projektplan, Riskhantering, Tidsplanering och VDC. Detta 
utgör, som sagt, en matris med processtegen som kolumner och ämnesområden som rader 
(Respondent A och B). Samtliga aktiviteter i verksamhetssystemet placeras sedan in på minst 
en plats i matrisen, men kan förekomma på flera platser, exempelvis återkommer 
kollisionskontroll under processteget Projektering men under ämnesområdena Kvalitet och 
VDC (Respondent A). Varje aktivitet har också en rutin tillskriven som beskriver hur 
aktiviteten ska genomföras, och vissa aktiviteter kan även ha en processbeskrivning att beslut 
ska fattas i aktiviteten (Respondent A). Processen innehåller också fyra grindar (Respondent A 
och B), dessa grindar innehåller krav som måste uppfyllas för att gå vidare i processen. 
Exempelvis måste ett Projekt-PM upprättas under Marknadsprocessen, ett starttillstånd krävs 
både för att starta Projekteringsprocessen och Produktionen. Slutligen finns det också en grind 
under Anbudsprocessen.

Hela verksamhetssystemet är tillgängligt på Företag 1 intranät. Där går det att klicka in på varje 
ämnesområde och se alla aktiviteter som är relaterade med det ämnesområdet. Aktiviteterna 
visas genom att rödmarkeras för att frånskiljas resterande aktiviteter i matrisen. På 
ämnesområdessidan visas det även vilka som är ansvariga för rutintexterna och ämnesområdet. 
Det står även vem som är dokumentansvarig samt vilken typ av dokument det är t.ex. 
instruktionsdokument eller en mall (Respondent A). För just VDC finns det 14 aktiviteter 
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utmarkerade. Allt från ICE-möten till kollisionskontroller. Flera av VDC-aktiviteterna 
existerade redan innan Företag 1 implementerade VDC i verksamhetssystemet, som exempelvis 
erfarenhetsåterföring och tidsplanering. Däremot har beskrivningarna för dessa aktiviteter 
förändrats och anpassats till VDC. Exempelvis under erfarenhetsåterföringen står det nu 
förklarat hur man ska gå tillväga för att få ut erfarenhetsåterföringen ur modellen och under 
tidsplanering så står det beskrivet hur du gör en 4D-tidsplanering (Respondent A). Respondent 
B menar dock att processen har ändrats radikalt de senaste åren i och med införandet av 
exempelvis ICE-möten och användandet av 2D-ritningar istället för dagens 3D-modeller för att 
utföra t.ex. kollisionskontroller. Respondent B berättar att modellsamordning är ett exempel på 
en aktivitet som tillkommit sedan VDC introducerades. Respondenten påpekar att förr 
jämfördes 2D-ritningar med varann för att utföra kollisionskontroller samt SOS, Solve On Site. 
Medan nu används modellsamordning istället. 

Företag 2
Alla fyra länder där Företag 2 är verksamma hade, tills för ett par år sedan, sina egna 
verksamhetssystem och sin egna styrning. Sedan skedde en omorganisering där det bildades 
affärsområden för t.ex. Infrastructure och Building som hade nordisk ledning. Då skapades ett 
verksamhetssystem för varje affärsområde istället (Respondent E). Stora delar av 
verksamhetssystemet är på engelska (Respondent D och E), det är först när man går ner på de 
lägsta hierarkierna i exempelvis Building Sverige som språket är på svenska. Respondent E 
lyfter problematiken med att ha verksamhetssystemet på engelska och menar att det finns en 
stor utmaning med att medarbetare kan behöva jobba med ett språk de inte är 100 % bekväma 
med. 

Företag 2 verksamhetssystemet innehåller företagets grundprinciper som beskriver företagets 
arbetsmetodik. Verksamhetssystemet är uppdelat i två Ledningsprocesser; Building och 
Infrastructure. Som i sig är väldigt lika, denna uppdelning är mestadels för att de olika 
avdelningarna ska “hamna i sin box och vara bekväma med det” menar Respondent D. 
Ledningsprocesserna är sedan uppdelade i kärnprocesser eller delprocesser som är; 
Projektering, Ta fram affär- och produktförslag, Genomför försäljningsarbete, Genomför 
anbudsarbete, Planera produktion, Genomför produktion, Överlämna produktion. Respondent 
D förklarar att det i grunden handlar om att ta fram affären, planera och genomföra 
projekteringen, om det är en totalentreprenad. Nästa steg blir att planera, genomföra och 
överlämna produktion för att slutligen hantera garantiåtgärder. Inom varje delprocess finns det 
stoppljus, dvs. krav på exempelvis aktiviteter som måste genomförts eller dokument som måste 
skapas, för att få gå vidare i processen. Från Ledningsprocessen går det att klicka in på varje 
steg för att komma längre ner i hierarkin och ta sig fram genom processerna (Respondent D). 
Vid varje aktivitet finns det sedan dokument som rör aktiviteten, exempelvis guider, rutiner, 
egenkontroller eller checklistor. Respondent D förklarar att VDC är ingen process i sig. 
Projekteringen, kalkyl, inköp, produktion, tidsplanering och kostnadsstyrning är alla en 
process, men VDC är bara ett stöd till kärnprocesserna, vilket då medför sig väldigt få 
justeringar i verksamhetssystemet för att integrera VDC, sedan är det input/output från 
processerna som kommer att förändras. Problematiken Respondent D lyfter är att det krävs ett 
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standardiserat arbetssätt som alla i företaget följer. Medarbetarnas vardag kommer inte att 
påverkas men hur man arbetar med underlagen kommer förändras menar respondenten. Det är 
hur:et som kommer förändras, därför är det guider och beskrivningar som måste uppdateras i 
verksamhetssystemet (Respondent D och F). Det Företag 2 gjorde var att göra så lite 
förändringar i verksamhetssystemet som möjligt och inte skriva VDC någonstans (Respondent 
D). Hen hävdar att Företag 2 inte har några specifika VDC-aktiviteter utan menar att “VDC är 
allt” som de gör. Idag finns det något som kallas VDC-paketen som ligger på Företag 2 intranät 
och tagits fram under senaste året. Det är en databas som innehåller en omfattande beskrivning 
hur ett projekt ska bedrivas från start till slut. Den innehåller också guider, förklaringar och stöd 
för de möten som ska hållas i projektet (Respondent F). Detta har bidragit till att klargöra 
meningen med VDC och vad exakt det gör för Företag 2. 

Respondent D belyser att det finns mycket kvar att göra när det kommer till 
verksamhetssystemet. Hen säger att verksamhetssystemet innehåller rätt information men 
informationen som ligger där behöver trimmas och formuleras om, respondenten menar att det 
i vissa fall finns för mycket information i verksamhetssystemet så att det blir överväldigande. 
Hen resonerar att det rimligtvis bör finnas 3–4 nivåer i verksamhetssystemet och få 
informationen mer koncis. Respondenten förklarar att företaget har varit dåligt på att beskriva 
processerna och sätta upp delmål. Respondent D utvecklar och förklarar att Företag 2 har svårt 
att få sina medarbetare att jobba efter verksamhetssystemet och menar att det krävs mer 
påtryckningar från ledningen för att få det att fungera. Respondent D berättar att “alla på 
[Företag 2] tycker vårt verksamhetssystem suger”. Respondenten menar dock att det snarare är 
så att mjukvaran förhindrar folk att ta till sig informationen som ligger i verksamhetssystemet 
och det kan vara där som frustrationen uppstår. Respondent D belyser flera tekniska brister med 
verksamhetssystemet, exempelvis syns inte stoppljusen i underprocesserna eller att vissa 
beslutspunkter som är definierade syns inte i processerna. 

Företag 2 har nyligen bytt verktyg för hantering av verksamhetssystemet. Vid bytet så fördes 
informationen från det gamla verktyget direkt över till det nya, vilket medfört att informationen 
inte är helt anpassat för det nya verktyget som heter Polaris. Respondent D menar att det gamla 
verktyget var riktigt dåligt och det gick inte hantera input och output för processer, vilket Polaris 
kan göra. 

Experten

“Jag ser det som ett moln omkring det som man behöver jobba med. Plocka ifrån det molnet 
för att nå den där High-Performance-Building. Att då skriva att du måste jobba enligt det här 

molnet och inga andra moln, för mig är det anti-VDC” -Respondent G

Respondent G menar att det finns en risk att en “för hård” implementering av VDC i 
verksamhetssystemet, alltså en för påtaglig närvaro av VDC, kan bli ett hinder för medarbetare 
i organisationen eftersom det kan bli för mycket fokus på de tre bokstäverna. Respondenten 
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menar att VDC definitivt ska användas där det gör nytta. Men skrivs det in “för hårt” så kommer 
metoder bli tvingande eftersom annars följs inte arbetssättet som står beskrivet i 
verksamhetssystemet. Är verksamhetssystemet dessutom ISO-certifierat så bryts certifieringen 
om arbetssättet blir avvikande. Hen förklarar att skriva in VDC “för hårt” kan generera onödiga 
låsningar i processen, vilket respondenten menar är kontra-VDC. För att uppnå en 
Väloptimerad Byggnad krävs det en Väloptimerad Process. För att få processen väloptimerad, 
menar Respondent G, att det finns vissa frihetskrav. Målet är att uppnå en Väloptimerad 
Byggnad och därför menar respondenten att man inte blint ska jobba VDC utan mot en 
Väloptimerad Byggnad. Då innefattar det olika delar av VDC men det kan också innefatta delar 
som inte tagits upp inom VDC som är klockrent VDC för projektet. Respondenten förklarar att 
det går inte bara ta begreppet VDC och arbeta blint efter det så blir allting bra. Då kanske det 
görs saker som inte behövs, eller ändrar på processer som redan fungerar, vilket betyder att man 
lägger ner kraft och resurser i onödan. Då är det inte en Väloptimerad Process menar 
Respondent G.
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5. Analys och diskussion
I det femte kapitlet analyseras och diskuteras den presenterade empirin i kapitel 4. Analysen 
har strukturerats efter begrepp utifrån de teorier som använts. Underrubrikerna lyder 
Uppfattad användbarhet och användarvänlighet, Faktisk tillämpning och Förankring av nya 
tillämpningar i organisationen.

5.1 Uppfattad användbarhet och användarvänlighet
Samtliga respondenter ställer sig positiva till Virtual Design and Constructions nytta inom 
organisationen, och menar att det finns en tydlig användbarhet och stor potential med VDC. 
Den uppfattade användarvänligheten är däremot betydligt sämre. Respondent A förklarar att 
Stanford inte gett en tydlig definition av VDC. Vilket öppnar upp för användaren att själv 
definiera uttrycket. Detta är tydligt eftersom nästan alla respondenter har olika definitioner av 
VDC, även om flera är lika så är det inga som är identiska. Exempelvis anser Respondent B 
och C att VDC ett arbetsverktyg för att stötta, följa upp och mäta effekten i projekten. 
Respondent A ser på VDC mer som ett arbetssätt, då hen förklarar att VDC är hur 
organisationen använder BIM-modellen och hur byggprocessen ser ut från start till slut. Likt 
Respondent A, ser Respondent E VDC som ett arbetssätt också. Två av respondenterna från 
Företag 2 definierar VDC som informationshantering genom hela byggprocessen (Respondent 
D och F). Respondent G, som intervjuats med rollen som expert inom området, menar att VDC 
är mer komplext än dessa definitioner. Respondenten menar att målet med VDC är att uppnå 
en Väloptimerad byggnad, och vägen att ta sig dit är VDC. Hen förklarar att VDC grundas i 
Lean-metodiker och kan förenklat förklaras som Lean Construction + BIM. Företag 1 
involveringsarbete som är väl sammanflätat i VDC-arbetet grundar sig i Lean-principer, vilket 
överensstämmer med Respondent G’s förklaring av VDC. Bevisligen finns det en mängd olika 
uppfattningar av Virtual Design and Construction. Denna tvetydiga definition kan ge negativa 
effekter på den uppfattade användarvänligheten. 

En vanlig POP-modell består av Produkten, Organisationen och Processen (Fischer och Kunz, 
2012). Utöver dessa har Företag 1 adderat en fjärde parameter: Metrics, eller mätvärden. 
Likvärdigt, så definierar Företag 2 VDC med fyra delar; Collaboration, Processes, BIM och 
Metrics där enda skillnaden ligger i termen Företag 1 Organisation och Företag 2 Collaboration. 
Organisationsdelen beskriver projektorganisationen medan Collaboration beskriver hur 
samarbetet sker inom processerna. Båda företagen har vad de kallar för VDC-nivåer, ibland 
benämnts som VDC-aktiviteter av några respondenter från Företag 1. Företag 1 har 14 olika 
VDC-aktiviteter med olika svårighetsgrader medan Företag 2 har tre nivåer (Always, Better 
och Superior) men de har flera aktiviteter som behöver genomföras för att uppnå varje nivå, se 
Tabell 3. Dessa listor med aktiviteter som anses vara VDC-kopplade kan bidra med en ökad 
användbarhet eftersom det fungerar som ett visuellt hjälpmedel för att generera en överblick 
över vad som räknas in i arbetet med Virtual Design and Construction. Båda företagen använder 
också VDC-nivåerna som mätvärden för att sammanställa projekten och skapa en uppfattning 
om vilken nivå projekten ligger på. Fischer och Kunz (2004) nämner att avsaknad av etablerade 
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mätvärden kan förhindra en effektiv implementering av VDC i organisationen. Respondent F 
förklarar att det är i dagsläget dåligt med faktiska mätetal som kan påvisa fördelen med VDC, 
vilken också kan förklara den långa implementeringsperioden som Företag 2 haft.

Ett av de tydligaste bevisen på användbarhet för VDC i båda företagen är i ICE-möten 
respektive Projektstudion. Båda företagen använder sig av sin egen-tolkade version av ICE, där 
Företag 2 har valt att byta namn på mötes-rutinen till Projektstudion. ICE respektive 
Projektstudion var också implementerade tidigt i VDC-processen hos företagen. Respondent G 
förklara att VDC handlar om att “skjuta sönder stuprören”, dvs. att få folk från olika discipliner 
och processteg att interagera och kommunicera med varandra. Grundprincipen för ICE är just 
att sammanföra relevant personal och genomföra workshops med fokus på samarbete (Avnet 
och Weigel. 2010). På så sätt skjuter ICE ”sönder stuprören” som Respondent G syftar på. 

Samtida och framtida utmaningar gällande VDC lyfts fram under intervjustudien och det är 
tydligt att det finns flera stora utmaningar i dagsläget och de kommande åren. Dels den tekniska 
utmaningen (Respondent A, B och F) och dels utmaningen som kommer med 
förändringsarbetet (Respondent C, D och F). Framtida utmaningar som exempelvis 
automatisering av projekteringen (Respondent C) standardisering av informationsstrukturer 
(Respondent F) lyfts likväl. Att få människor att förstå helheten av VDC (Respondent G) är 
ytterligare ett exempel på en framtida utmaning. Det går att resonera att den tydligaste och 
svåraste utmaningen är förändringsarbetet, dvs. få människor att förstå vad de gör och varför 
de ska göra det. Flera respondenter konstaterar att byggbranschen i helhet är konservativ och 
att få branschfolk att anpassa sig till nya arbetssätt kan således vara en gigantisk utmaning. Men 
lyckas man med förändringsarbetet ökar den uppfattade användbarheten markant. 

Som Löfgren (2008) påpekar är väger den uppfattade användbarheten tyngre än den uppfattade 
användarvänligheten vilket även bekräftas av Företag 2 där det, sedan implementeringsarbetet 
påbörjade, har varit svårt att precisera och nyttja VDC till fullo men den uppfattade 
användbarheten har alltid varit tydlig, i.e. de vet att VDC skapar värde för projekten, och därför 
har arbetet med VDC fortlöpt. Detta bekräftas även av samtliga respondenter eftersom, trots 
alla utmaningar gällande VDC, som onekligen påverkar användarvänligheten, ser 
respondenterna en uppenbar användbarhet i VDC och fortsätter att satsa både tid och resurser.

5.2 Faktisk tillämpning
Verksamhetssystemen hos de båda företagen är processorienterade, dvs. de beskriver företagets 
arbetsprocess från start till slut. Däremot har Företag 1 ytterligare en dimension i systemet i och 
med ämnesområdena, vilket underlättar användarvänligheten då det är lättorienterat mellan 
olika aktiviteter samt att få en förståelse om var i processen olika aktiviteter förekommer. Båda 
verksamhetssystemen är välbeskrivande och detaljerade och de innehåller också rutiner, guider, 
mallar och andra styrande dokument. Båda företagen har integrerat någon typ av grind eller 
stoppljus, dvs. en kravställning som måste uppfyllas för att kunna gå vidare i processen. Det 
kan konstateras att bägge verksamhetssystemen bygger på liknande principer.
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Företagen har använt sig av två olika implementeringsstrategier, som båda delvis bygger på den 
fasade implementeringsstrategin som Magnusson och Olsson (2008) beskriver. Företag 1 har 
använt en mer uppenbar och direkt strategi medan Företag 2 har använt en indirekt strategi. 
Detta är illustrerat i figur 6 där Företag 1 strategi är den korta röda pilen som går “rakt på “från 
avsikt för tillämpning (eng. Intention to use) till faktisk tillämpning (eng. Actual use), dvs. en 
tydlig och explicit ansats. Företag 2 implementeringsstrategi är representerad av den långa och 
böjda röda pilen som går “under ytan”, dvs. en mer indirekt och implicit ansats. Likheten mellan 
företagens strategier och Magnussons och Olssons fasade strategi slutar vid den gradvisa 
implementeringen. Magnusson och Olsson beskriver att implementeringen sker en modul eller 
enhet i taget. Istället har båda företagen har haft en kumulativ implementeringsprocess där det 
genomförts pilotprojekt i omgångar, samt att det skett kontinuerliga utbildningar, både internt 
och externt, inom VDC. Man har tagit lärdomar från pilotprojekten och utbildningarna och 
utvecklat nya pilotprojekt och utbildningar. Således har Virtual Design and Construction 
gradvis bakats in i organisationerna. 

Företag 2 har haft en central arbetsgrupp som drivit integrationen av VDC, vilket Alarcón et al 
(2006) menar är väsentligt för en framgångsrik implementering. Företag 1 anlitade först 2010 
en ansvarig medarbetare istället för att ha ett team som bar ansvaret. 

Figur 8: Modifierad version av Löfgrens (2008) TAM-modell.

VDC har en påtaglig fysisk närvaro i Företag 1 verksamhetssystem på grund av att de har 
implementerad VDC som ett ämnesområde. De har tydligt associerat specifika aktiviteter med 
Virtual Design and Construction, vilket underlättar användarvänligheten. Företag 2 har däremot 
implementerat VDC implicit dvs. de har inte skrivit VDC någonstans i verksamhetssystemet 
och de har försökt förändra verksamhetssystemet så lite som möjligt (Respondent D). Det som 
direkt förändras är guider och beskrivningar som indirekt förändrar indatan till processen och 
sedan utdatan från processen. Processen i sig kommer inte att förändras men hur processen går 
till ändras samt att de output som aktiviteterna genererar kommer att förändras. Respondent G 
är väldigt angelägen om att det inte är bra att skriva in VDC “för hårt” i sitt verksamhetssystem 
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eftersom det låser processen, vilket enligt hen är anti-VDC. Denna logik är inte svår att förstå 
men däremot talar, i detta fall, bevisen mot den slutsatsen. Företag 1 har enligt respondenterna 
en fullt fungerande organisation som arbetar enligt VDC och Respondent C menar att Företag 
1 till och med är färdiga men implementationen av VDC, men att det finns fortfarande stora 
utvecklingsmöjligheter. Två respondenter från Företag 2 lyfter problematiken som företaget 
haft med att integrera VDC i verksamheten. Det råder dels förvirring kring begreppet VDC och 
dels att medarbetare väljer att arbeta på sitt sätt och låta VDC-specialisterna göra allt arbete 
som är VDC-relaterat. Här har Företag 2 misslyckats att integrera VDC i processen och blir 
som Respondent förklarar “en sidoverksamhet” istället. För ca tre år sedan definierade Företag 
2 om VDC till vad det är idag. Företaget har också nyligen påbörjat ett arbete att ytterligare 
integrera VDC i hela arbetsprocessen. Det är tydligt att Företag 2 är medvetna om 
problematiken kring integrationen av VDC i organisationen och bedriver nu arbete för att lösa 
det. Det går att resonera att Företag 1 valde en mer framgångsrik implementeringsstrategi 
genom att vara tydlig och rakt på eftersom det onekligen är ett så tvetydigt begrepp i branschen.

5.3 Förankring av nya tillvägagångssätt i organisationen
Både Företag 1 och Företag 2 har haft en liknande resa gällande utvecklingen av 
verksamhetssystemet. Det var i samband med en rekonstruktion av hela verksamhetssystemet 
som företagen implementerade VDC i systemet. Innan rekonstruktionen var 
verksamhetssystemen hos bägge företagen specifikt för särskilda regioner, dvs. inom företagen 
fanns det regionala verksamhetssystem. Företag 1 bedrev rekonstruktionsarbetet 2012 
(Respondent C), då VDC redan etablerat inom företaget. Företag 2 påbörjade rekonstruktionen 
av verksamhetssystemet för ett par år sedan (Respondent E). Rimligtvis borde visionen och 
målet för implementeringen vara klar innan man utvecklar rutiner eller processer för den. I 
denna situation verkar det mer vara tvärtom där implementeringen av VDC drivit på förändring 
av verksamhetssystemen. 

Genom att skriva in VDC i verksamhetssystemet (Företag 1) eller göra VDC till ett 
standardiserat arbetssätt (Företag 2) har man lyckats förankra Virtual Design and Construction 
i organisationerna. Företag 1 har idag färdigställt implementeringen av VDC i 
verksamhetssystemet (Respondent C) och därmed lyckats förankra VDC i organisationen.  
Däremot har Företag 2 onekligen inte lyckats fullt ut med att förankra VDC med deras 
implementeringsarbete. De har nyligen bytt verktyg för verksamhetssystemet till Polaris där 
man helt enkelt valt att direkt flytta över den information som fanns innan utan att anpassa den 
till det nya verktyget. Då har det inträffat problem som exempelvis att vissa stoppljus inte syns 
eller stoppljusen inte innehåller någon information. Respondent D lyfter också problemet med 
att verksamhetssystemet måste trimmas på text, dvs. det innehåller för noggranna beskrivningar 
och instruktioner vilket gör att det blir en motsats till användarvänligt. Samma respondent 
berättar också att medarbetarna på företaget inte använder verksamhetssystemet utan arbetar på 
sitt sätt och tycker att verksamhetssystemet är ”skit”, vilket rimligtvis är en konsekvens av det 
dåliga verktyget. Detta är dock mer problem med verksamhetssystemet i sin helhet, och inte 
bara VDC-delen i verksamhetssystemet. Som flera respondenter från Företag 2 säger så pågår 
det arbete med att göra VDC till ett standardiserat arbetssätt i hela organisationen. Företag 2 



35

måste förbättra sin kommunikation till medarbetarna kring det arbetssätt som gäller, precis som 
Kotter (1995) lyfter i sin åttastegsmodell så är kommunikation väsentligt för att framgångsrikt 
förankra nya arbetssätt i en organisation. Dels för att få medarbetarna att förstå det nya 
arbetssättet men också för att lösa problematiken kring att medarbetarna idag inte arbetar enligt 
verksamhetssystemet. Företag 1 har bevisligen lyckats kommunicera ut VDC i hela 
organisationen, säkerligen inte bara genom implementeringen av VDC i verksamhetssystemet. 

Ytterligare förankring sker genom den kontinuerliga utbildningen som sker hos respektive 
företag. Dels utbildningen som ges av Stanford och dels företagens interna utbildningar.  Detta 
kommer resultera i medarbetare som är medvetna om den positiva uppsida VDC har och mer 
angelägna att anamma det i deras arbetssätt. Förankring kan även ske genom att integrera VDC 
i flera processteg. exempelvis som koppling mellan produktmodellen och kalkylarbetet som 
Respondent C påpekar. 
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6. Slutsats
I det sjätte kapitlet sammanställs de slutsatser som studien kommit fram till och slutligen 
besvaras forskningsfrågorna.

6.1 Definition och användning av VDC idag
Det är tydligt från empirin att det finns många tolkningar av VDC, bland annat att det är ett 
arbetssätt, ett arbetsverktyg eller ett hjälpmedel för att uppnå en Väloptimerad byggnad. En 
förenklad definition som framkommer är att VDC = Lean Construction + BIM. Idag används 
VDC i form av ICE-möten/Projektstudion eller användning av 3D-och 4D-modeller där 
exempelvis kollisionskontroller och mängdstagning sker. Andra aktiviteter som företagen 
klassar som VDC är bl.a. dynamiska APD-planer, maskinstyrning och drönaranvändning. 
Förutom den praktiska tillämpningen av VDC har företagen anammat en mer indirekt 
användning. Exempelvis har de förespråkat samarbete mellan discipliner och processteg.

6.2 Implementeringsprocessen
Företagen har använt sig av en liknande kumulativ implementeringsprocess. Gradvis har VDC 
bakats in i organisationerna och verksamhetssystemen genom att det har genomförts 
pilotprojekt för att testa nya tekniker i kombination med utbildning av medarbetare. Företagen 
har också tillsatt en ansvarig person (Företag 1) eller en central arbetsgrupp (Företag 2) för att 
styra VDC-arbetet. 

6.3 Svårigheter med implementeringen av VDC
Enligt respondenterna finns det flera stora svårigheter med implementeringen av VDC. Dels 
tekniska utmaningar som exempelvis att tekniskt krävande programvaror matchas med en låg 
IT-mognad hos personalen, informationshantering eller att skapa ett oavbrutet 
informationsflöde genom att modellen integreras och förädlas genom hela processen. Dels 
förändringsarbetet som krävs för att få branschfolk att anamma nya arbetssätt eller att få de att 
förstå helheten med VDC och inte fokusera på de tre bokstäverna (VDC). 

6.4 VDC i verksamhetssystemet
Det två företagen som deltagit i studien har använt sig av två olika implementeringsstrategier 
för VDC in i verksamhetssystemet. De har under studiens gång kommit att kallats explicit och 
implicit implementering. Företag 1 använde en explicit-strategi, dvs. de integrera VDC fysiskt 
i verksamhetssystemet som ett ämnesområde så att det fick en påtaglig närvaro. Detta har 
bevisligen bidragit till att hela företaget är ombord på konceptet. Företag 2 använde sig av en 
implicit-strategi, vilket är raka motsatsen till Företag 1 strategi. Företag 2 hade som mål att 
integrera VDC i verksamhetssystemet under att ens skriva bokstäverna “VDC”. Istället 
ändrades beskrivningar, guider för att VDC ska införas som standardiserat arbetssätt. 
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Aktiviteterna som genomförs ändras inte men de output som genereras förändras som 
konsekvens av detta.

6.5 Summering
Syftet med examensarbetet var att undersöka kopplingen mellan VDC och 
verksamhetssystemet hos entreprenörer samt att undersöka implementeringsprocessen och dess 
utmaningar. Examensarbetet har identifierat två skilda implementeringsstrategier som använts 
dels för att implementera VDC i verksamheten som helhet men också in i verksamhetssystemet. 
Nedan presenteras slutsatserna till tillhörande forskningsfråga i punktform.

1. Hur ser entreprenörer på VDC idag och hur används det?
 Från de två företagen har det framkommit definitioner på VDC som ett arbetssätt, ett 

arbetsverktyg eller ett hjälpmedel att uppnå en Väloptimerad byggnad. 
 VDC har en praktisk tillämpning inom företagen i form av ICE-möten/Projektstudion, 

användning av 3D-och 4D-modeller, dynamiska APD-planer och maskinstyrning. VDC 
har ett mer abstrakt användningsområde i företagen genom att företagen förespråkar 
samarbete mellan discipliner och processteg. 

2. Hur gick implementeringen av VDC till?
 En kumulativ process där VDC gradvis implementerats i organisationen.
 Genomförande av pilotprojekt och utbildning av medarbetare
 Tillsättning av personal som ansvarar för VDC-arbetet tidigt i 

implementeringsprocessen. 

3. Vilka var de stora utmaningarna i implementeringsprocessen?
 Tekniska utmaningar, exempelvis att tekniskt krävande programvaror matchas med en 

låg IT-mognad hos personalen, informationshantering eller att skapa ett oavbrutet 
informationsflöde genom att modellen integreras och förädlas genom hela processen. 

 Utmaningar med förändringsarbetet, som exempelvis att få branschfolk att anamma nya 
arbetssätt eller att få de att förstå helheten med VDC.

4. Hur har implementeringen av Virtual Design och Construction förändrat 
verksamhetssystemet hos ett byggföretag?

 Företag 1 har gjort en fysisk förändring i verksamhetssystemet genom att implementera 
VDC som ett ämnesområde. Vilket i sin tur genererat nya aktiviteter och 
beskrivningsförändringar på vissa befintliga aktiviteter. 

 Företag 2 har använt en indirekt implementeringsstrategi genom att inte skriva in VDC 
i verksamhetssystemet. Istället ändrades beskrivningar, guider och rutiner för att 
implementera VDC som ett standardiserat arbetssätt i organisationen. Samt att output 
från vissa aktiviteter förändras.
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7. Rekommendationer
Examensarbetet har studerat entreprenörers tolkning och användning av VDC, 
implementeringsstrategier, utmaningar men implementeringen samt VDC plats i 
verksamhetssystemet. Studien har bidragit till att identifiera dels en tydlig 
implementeringsprocess av VDC i organisationer samt de utmaningar som tillkommer. Dels så 
har studien också identifierat två tydliga implementeringsstrategier gällande integrationen av 
VDC in i organisationers verksamhetssystem. Dessa två identifierade strategier kan agera som 
riktlinjer för framtida åtaganden från entreprenörer som vill integrera VDC in i deras 
verksamhetssystem. Teoretiskt sett, så har studien tydligt identifierat två olika kopplingar 
mellan VDC och entreprenörers verksamhetssystem, som kan agera som grund för framtida 
studier inom ämnet.

Generellt kan det konstateras att det inte forskats särskilt mycket på VDC i vetenskapliga 
kretsar, pga. brist på granskade artiklar, därmed förespråkar jag mer forskning inom området 
för att få en mer granskad och vetenskapligt accepterad kunskap inom området. Nedan listas 
rekommendationer på ytterligare forskning och frågeställningar som studien inte kunnat ta 
ställning till. 

 Arbeta fram mätvärden för VDC i en projektbaserad miljö
Vad bidrar VDC till projektet? Vilka kostnads-, tids- eller resursbesparingar görs? 

 Hur har VDC ändrat verksamhetssystem hos konsulter?
Beakta implementeringsstrategin hos konsulter som implementerat VDC i 
verksamheten. Hur gick den till? Vilka utmaningar uppstod? Finns det några likheter 
med hur entreprenörer gjort?

 Hur har andra entreprenörer implementerat VDC?
Eftersom detta är ett begränsat examensarbete kunde studien endast inkludera två 
entreprenörer. Med liknande frågeställningar, undersöka hur andra entreprenörer gjort. 
explicit eller implicit? eller någon annan strategi?

 Hur ser beställare på VDC?
VDC är onekligen eftertraktat bland vissa entreprenörer men hur ställer sig kunden till 
konceptet? Är det något som kommer att ställas som krav i framtida projekt?
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Figurförteckning:
Figur 1: Modifierad version av Löfgrens (2008) TAM-modell
Figur 2: Relation mellan produkt-, organisations- och processmodellerna (Chen och Lou, 2014)
Figur 3: Lean Project Delivery System illustrerat av Ballard (2008)
Figur 4: Relationen mellan affärsstrategin och strategierna för informationssystemet (IS) och 
informationstekniken (IT) (Jongeling et al, 2007).
Figur 5: Technology Acceptance Model (Löfgren, 2008)
Figur 6: Företag 1 uppdelning av VDC (Efter intervju med Respondent A)
Figur 7: Företag 2 uppdelning av VDC (Efter intervju med Respondent D)
Figur 8: Modifierad version av Löfgrens (2008) TAM-modell.

Tabellförteckning:
Tabell 1: Sammanställning av företagen som deltagit i studien
Tabell 2: Sammanställning av de individer som deltagit i studien
Tabell 3: Företag 2 VDC-nivåer (Efter intervju med Respondent D)
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Bilaga 1
Bilaga 1 består av den intervjuguide som skickades ut till intervjudeltagarna inför varje intervju.
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Bilaga 2
Bilaga 2 består av den frågelista med exempelfrågor som användes under intervjuerna.
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