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Ordlista 

Nedanstående begrepp kommer att användas genomgående i arbetet. 

BIM: Building Information Modeling, skapandet av en informationsrik, digital 3D-

modell. 

CIFE: Center for Integrated Facility Engineering. Ett forskningscenter vid Stanford 

University, USA. 

Partnering: Strukturerad samverkansform för nyckelaktörer i byggprojekt. 

Solibri: Program för samordning och samgranskning av 3D-modeller som kan användas 

för att bland annat hämta information om olika element, kollisionskontroller, 

visualisering, mätning och framtagandet av mängder. 

UTAUT: ”the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology”. En teori som 

ökar förståelsen för vad som påverkar acceptans och användande av ny 

informationsteknologi. 

VDC: Virtual Design and Construction. Virtual Design and Construction handlar om 

att bygga upp projektet virtuellt innan det byggs på riktigt. 
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Abstract 

Purpose: Low productivity, poor quality and rising costs are some of the problems 

within the building industry. These problems can be attributed to the complexity of the 

building industry, low digitisation and outdated ways to manage building projects. 

Virtual Design and Construction (VDC) is a way of working which can reduce these 

problems and lead to improvements and higher efficiency.  VDC is used by several 

actors in the building industry, mainly during the design process but not so much during 

construction even though it would render an even bigger effect if used then as well. The 

aim of this study is therefore to investigate difficulties and incentives regarding 

implementation of VDC in construction. 

Method: This qualitative study is based on a literature study and a case study which 

provides good validity and reliability. The case study includes observations and 

interviews with personnel at two different building projects as well as a design process 

manager. 

Findings: Difficulties found in this study are the building industry´s high level of 

institutionalization, lack of information concerning the meaning of VDC and poor 

communication of the educations, guidelines and management documents that exists 

regarding the use of VDC. Further difficulties are the low level of VDC knowledge 

within the construction teams and compatibility issues and costs that may arise when 

introducing new technology. 

Among the incentives found are the way VDC contributes to a greater product through 

more thought-through solutions, increased understanding and increased involvement of 

all concerned. Using VDC leads to clearer communication, easier management and a 

better overview of projects and safer workplaces as risks are more easily detected. 

Another important incentive found is the positive attitude among the construction team 

members towards the use of VDC.  

Implications: The result of the study provides a basis for successful implementation of 

VDC in production. To overcome the difficulties noted, clear communication about 

what VDC is and how it is used is recommended, as well as designing management 

documents and developing and communicating VDC education to construction team 

members. It is also important to involve the staff in changes of work procedures, take 

notice of their opinions and to take advantage of their experience. 

Limitations: The result ought to be applicable to companies where VDC is used in the 

design process and that has similar ambitions as the company this study was carried out 

in cooperation with. 

Keywords: Virtual Design and Construction, building virtually, 3D-models, 

construction management, change in work-processes. 
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Sammanfattning 

Syfte: Byggbranschen har problem med bland annat låg produktivitet, bristande kvalitet 

och stigande byggkostnader. Många av dessa problem kan härledas till branschens 

komplexitet, låga digitalisering och omoderna sätt att styra projekten.  Virtual Design 

and Construction (VDC) är ett arbetssätt som kan minska dessa problem och leda till 

förbättringar och effektiviseringar. VDC används av flertalet aktörer i branschen men 

då till största delen under projekteringsfasen av ett projekt trots att det skulle ge ännu 

större effekt om det även användes under produktionen. Målet med detta arbete är 

därför att undersöka hinder och drivkrafter gällande införande av VDC i produktionen. 

Metod: Arbetet är en kvalitativ studie och bygger på en litteraturstudie och en fallstudie 

vilket ger god validitet och reliabilitet. Under fallstudien har observationer gjorts och 

semistrukturerade intervjuer har genomförts med personal från två olika projekt samt 

med en projekteringsledare. 

Resultat: Arbetet visar på hinder som byggbranschens höga grad av 

institutionalisering, bristande information om innebörden av VDC samt bristande 

kommunikation om de utbildningar, riktlinjer och styrdokument som finns kring VDC-

användning i projekt. Andra hinder är den bristande kunskapen hos 

produktionspersonalen och de kompabilitetsproblem och kostnader som kan uppstå vid 

införandet av ny teknik. Drivkrafter som arbetet belyser är bland annat att VDC bidrar 

till en bättre slutprodukt genom mer genomtänkta lösningar, ökad förståelse och ökat 

engagemang av samtliga berörda. Att använda VDC leder till bättre och tydligare 

kommunikation, enklare styrning och bättre översikt av projekten och säkrare 

arbetsplatser då risker lättare upptäcks. En annan viktig drivkraft är de anställdas 

positiva attityd till VDC. 

Konsekvenser: Arbetets resultat ger förutsättningar för en lyckad implementering av 

VDC i produktionen. För att övervinna de hinder som uppmärksammats 

rekommenderas en tydlig kommunikation om vad VDC är och hur det ska användas, 

att styrdokument utformas och att VDC-utbildningar till produktionspersonalen 

vidareutvecklas och förmedlas. Det är även viktigt att involvera personalen i 

förändringsarbetet, ta hänsyn till deras åsikter och dra nytta av deras erfarenhet.  

Begränsningar: Resultatet bör vara tillämpbart på företag där VDC används i 

projekteringen och har liknande ambition som företaget arbetet utförts i samarbete med.  

Nyckelord: Virtual Design and Construction, virtuellt byggande, 3D-modeller, 

produktionsplanering, förändringsarbete.  
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1 Inledning 
Detta är ett examensarbete utfört vid Jönköpings University, School of Engineering 

som en avslutande del av byggnadsingenjörsprogrammet, inriktning Byggnadsteknik. 

Arbetet har utförts i samarbete med NCC Construction AB i Skövde. 

I detta kapitel presenteras bakgrund till arbetet, bakomliggande problem, mål och 

frågeställningar. Vidare beskrivs studiens avgränsningar.  

Målet med examensarbetet är att identifiera hinder och drivkrafter för införandet av 

Virtual Design and Construction (VDC) i produktionen. 

1.1 Bakgrund 
Byggbranschen har rykte om sig att vara en bransch med problem, så som små 

vinstmarginaler (Hansson et al., 2017), låg produktivitet (Barbosa et al., 2017), 

kvalitetsbrister, stigande byggkostnader och långa ledtider (Li, Lu & Huang, 2009) för 

att nämna några. Många av dessa problem kan härledas till komplexiteten i branschen, 

en låg digitalisering jämfört med andra branscher och omoderna sätt att styra projekten 

(se bland annat: Agarwal, Chandrasekaran och Sridhar, 2016 och Barbosa et al., 2017). 

Den höga graden av komplexitet tillsammans med ständig tidspress ökar behovet av 

informationshantering och ställer höga krav på koordinering av projekten (Kadefors, 

1995). Kumar (2015) påtalar vikten av en välfungerande och väldefinierad struktur för 

samarbetet och informationshanteringen för att lyckas med ett projekt. En ökad 

digitalisering av samarbetet och informationshanteringen skulle enligt Agarwal et al. 

(2016) förbättra produktiviteten och leda till kortare ledtider, bättre och pålitligare 

resultat och underlättad riskhantering. Barbosa et al. (2017) hävdar att ökad 

digitalisering skulle leda till ökad produktivitet och därmed också större 

vinstmarginaler inom branschen. 

Det finns alltså ett stort behov av digitalisering, effektiva sätt att hantera information av 

hög kvalitet och nya sätt att hantera och koordinera processer på inom branschen. Detta 

har det tagits fasta på när VDC utvecklats. VDC är ett arbetssätt utvecklat vid Center 

for Integrated Facility Engineering (CIFE), ett forskningscenter vid Stanford 

University, USA och innebär bland annat just att strukturera och digitalisera samarbete 

och informationshantering i ett projekt. VDC syftar till att optimera 

projektorganisationens samarbete, beslutsprocess och digitalisering för att på ett 

effektivt sätt nå projektets mål. VDC introducerades redan 2001 av CIFE och används 

alltmer av företag inom byggbranschen. VDC används huvudsakligen i projekteringen, 

ibland når det arbetsledningen i produktion men sällan hela vägen till yrkesarbetarna 

(Fischer & Drogemuller, 2009). 

NCC är ett av de företag som anammat VDC och använder idag VDC främst inom 

projekteringen där det är ett kraftfullt verktyg med många fördelar gentemot tidigare 

arbetssätt. I produktionen används det inte i stor utsträckning trots att det skulle skapa 

mervärde även där. 

1.2 Problembeskrivning 
Branschens behov av digitalisering, effektiva sätt att hantera information av hög kvalitet 

och nya sätt att hantera och koordinera processer på indikerar att den traditionella 

projektplaneringen inte är tillräckligt effektiv. 
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Dagens arbetssätt har kritiserats och de huvudsakliga svagheter som uppmärksammats 

kopplade till produktionen är enligt Li, Lu och Huang (2009) de föråldrade och 

konstgjorda metoder och verktyg som används för att formatera verklighet ner till 2D, 

bristen på sammanhang i de olika byggskedena, ineffektiv hantering av information och 

kunskap. De menar att VDC kan vara en lösning på alla dessa problem då det är en 

passande plattform för produktionsplanering, dock finns det svårigheter med 

implementeringen. Svårigheterna kan vara tekniska, som till exempel 

kompabilitetsproblem eller ekonomiska, då det kan vara svårt att motivera den nya 

kostnad som uppstår. 

Att införa en förändring i branschen och bland medarbetarna kan också ge upphov till 

svårigheter. För att lyckas med implementeringen av ett nytt arbetssätt krävs enligt 

Slaughter (2000) flexibilitet, öppenhet och motivation hos alla inblandade och enligt 

Kadefors (1995) är byggbranschen i hög grad institutionaliserad vilket innebär att 

flexibiliteten är låg. Motivation och öppenhet hos alla inblandade kan också vara svårt 

att uppnå. För att skapa motivation krävs enligt Angelöw (1991) att fördelarna det nya 

för med sig är tydliga för alla inblandade. Angelöw (1991) menar också att 

motivationen vid ett förändringsarbete ökar om personalen får vara delaktiga i 

förändringsprocessen och för att känna delaktighet krävs enligt Heide, Johansson och 

Simonsson (2012) en god kommunikation och mycket information vilket också leder 

till positivt engagemang i förändringen. 

Byggprojekts tendens att bli mer komplexa innebär att det krävs mycket detaljerade 

ritningar innehållande information av hög kvalitet, vilket resulterat i att användandet av 

Building Information Modeling (BIM) har ökat då det går att ha mycket mer 

information tillgänglig med en 3D-modell än med traditionella ritningar (Svalestuen, 

Knotten, Laedre, Drevland & Lohne, 2017). BIM innebär att skapa en informationsrik, 

digital 3D-modell av ett projekt och fördelarna med dessa 3D-modeller syns enligt 

Linderoth (2013) tydligast i projekteringsfasen, men även i produktionsfasen ger de 

stora fördelar. Trots detta används fortfarande mest 2D-ritningar, ofta i pappersform, 

under produktionsfasen (Davies & Harty, 2013). Produktionsplanering sker fortfarande 

huvudsakligen manuellt med tidplaner, beskrivningar och annan information i 

pappersform (ibid). 

Enligt Agarwal, Chandrasekaran och Sridhar (2016) beror branschens låga 

produktivitet till viss del på den låga digitaliseringen, att det fortfarande innebär mycket 

pappersarbete att hantera information och styra processer. Det räcker dock inte att bara 

använda informationsfyllda 3D-modeller. Ökad komplexitet och mer information 

kräver en annan struktur och nya sätt att hantera informationsflöde och arbetsprocesser 

på för att kunna använda informationen på ett effektivt sätt (Svalestuen et al., 2017).  

Vikten av samarbete och kommunikation för att lyckas med ett projekt har påtalats i 

mer än tjugo år (Kumar, 2015), ändå är det fortfarande ett problem i branschen. Trots 

att behovet av ett välstrukturerat samarbete och en välfungerande 

informationshantering är tydligt och att fördelarna med VDC är tydliga och 

väldokumenterade används inte VDC i tillräckligt stor utsträckning. 

De möjliga fördelarna med VDC är många men det finns också svårigheter som behöver 

övervinnas för att VDC ska kunna användas mer i produktionen och ge positiva 

effekter.  
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1.3 Mål och frågeställningar 
Målet är att undersöka vilka hinder och drivkrafter som finns gällande införande av 

VDC i produktionen.  

▪ Vilken nytta kan VDC bidra med i produktionen? 

▪ Vilka förändringar behövs för att möjliggöra användning av VDC i 

produktionen? 

▪ Hur ser attityden gentemot dessa förändringar ut? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet undersöker de hinder och drivkrafter som finns för att införa VDC i 

produktionsfasen med utgångspunkt i hur NCC arbetar med VDC i projekteringsskedet 

idag.  

Arbetet utförs tillsammans med NCC i Skövde men resultatet torde vara applicerbart 

på byggföretag av liknande storlek och ambition då samma problem och svårigheter 

finns i hela branschen.      

1.5 Disposition 
Rapporten består av sex kapitel disponerade enligt följande: 

▪ Kapitel 1: Inledning 

▪ Kapitel 2: Metod och genomförande 

▪ Kapitel 3: Teoretiskt ramverk 

▪ Kapitel 4: Empiri 

▪ Kapitel 5: Analys och resultat 

▪ Kapitel 6: Diskussion och slutsatser 

Kapitel ett presenterar rapportens bakgrund och problembeskrivning, samt mål, 

frågeställningar och arbetets avgränsningar.  

Kapitel två redovisar valda metoder och tillvägagångssätt. 

Kapitel tre presenterar det teoretiska ramverk som består av för rapporten relevanta 

teorier och forskningsområden. 

 

Kapitel fyra innehåller insamlad empiri. 

Kapitel fem innehåller analys av empirin i förhållande till rapportens teoretiska ramverk 

och resultatet presenteras.  

Kapitel sex innehåller diskussion och slutsatser. 
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2 Metod och genomförande 
För att arbetets validitet och reliabilitet ska vara god bygger det på följande 

datainsamlingsmetoder: 

▪ Litteraturstudie 

▪ Fallstudie med semi-strukturerade intervjuer och observationer  

2.1 Undersökningsstrategi 
Arbetet är en kvalitativ studie som bygger på data från arbetets fallstudie och den 

litteraturstudie som utförts. Den genomförda litteraturstudien bidrar med en 

vetenskaplig grund för arbetet. En fallstudie studerar faktiska förhållanden (Jensen & 

Sandström, 2016), och är enligt Denscombe (2009) en bra metod för att reda ut 

komplexiteten i en viss situation och för att studera något på djupet. En fallstudie lämpar 

sig därför väl för att kunna ta reda på vilka hinder och drivkrafter som finns gällande 

införandet av VDC i produktion då faktiska förhållanden och bakomliggande orsaker 

till varför situationen ser ut som den gör behöver studeras för att kartlägga dessa. 

Arbetet bygger därför huvudsakligen på en fallstudie där två projekt studerats, vilka 

använder sig av VDC i olika stor utsträckning.  

Under fallstudien har semistrukturerade intervjuer genomförts då dessa passar bra för 

att undersöka attityder och frågor i detalj då respondenterna får möjlighet att utveckla 

sina svar och prata fritt utifrån de ämnen intervjuaren tar upp (Denscombe, 2009). För 

att få ärliga och användbara svar har en gynnsam situation för intervjun försökt att 

skapas, vilket uppnås genom en lugn och störningsfri miljö utan tidspress (Ekholm & 

Fransson, 1992). 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

I figur 1 redovisas koppling mellan metoder för datainsamling och frågeställningar. 

 

Figur 1:Koppling mellan empiri och frågeställningar (Sandström & Elm, 2018) 

Empiri

Litteraturstudie

Fallstudie

Frågeställning

Vilken nytta kan VDC bidra 
med i produktionen?

Vilka förändringar behövs för 
att kunna använda VDC i 

produktionen?

Hur ser attityden gentemot 
dessa förändringar ut?
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Vilken nytta kan VDC bidra med i produktionen?  

Frågeställningen besvaras genom en litteraturstudie och analys av de svar som 

intervjuerna genererat och med stöd från observationer som gjorts under fallstudien. 

Vilka förändringar krävs för att kunna använda VDC i produktionen? 

Frågeställningen besvaras genom en litteraturstudie och analys av de svar som 

intervjuerna genererat och med stöd från observationer som gjorts under fallstudien. 

Hur ser attityden gentemot dessa förändringar ut?  

Frågeställningen besvaras genom analys av de svar som intervjuerna genererat och med 

stöd från observationer som utförts.  

2.3 Litteraturstudie 
Till att börja med användes stora sökmotorer som Google och Google Scholar för att 

sedan riktas in på databaser som Science Direct och Scopus. Här användes sökord som 

”VDC” och ”Virtual Design and Construct*”. Sökningarna förfinades genom 

kombinationer av extra sökord, tillexempel ”implement*”, ”production”,”change” och 

”construction”. Begränsningar ifråga om årtal gjordes när antalet träffar var stort och 

då arbetet handlar om teknik där utvecklingen går framåt väldigt fort och relevansen 

därför minskar ju äldre referenserna är. 

När en relevant artikel hittades och innehöll, för arbetet, intressanta källor undersöktes 

även dessa. När en sökning gjorts rekommenderades ibland andra intressanta artiklar 

på sökmotorn, även här hittades, för arbetet, användbara källor. 

2.4 Valda metoder för datainsamling 
Fallstudien genomfördes på två av NCC rekommenderade projekt där Projekt 1 inte har 

någon 3D-modell och det sades att VDC inte används i produktionen. Projekt 2 har 

däremot en detaljerad 3D-modell och där skulle användandet av VDC i produktionen 

påbörjats. Projekt 1 är ett bostadsprojekt bestående av 24 radhusbostäder där 

planelement köpts, levererats och monterats för att sedan färdigställas. Det är en 

totalentreprenad där projekteringen gjorts på NCC utan att en 3D-modell tagits fram. 

Projektet har i snitt haft 4 egna yrkesarbetare. Projekt 2 är ett parkeringsgarage i 7 

våningar med en stomme av prefabricerad betong. Det är ett partneringprojekt och 

projekteringen där en 3D-modell har tagits fram är gjord med VDC på NCC. I det här 

projektet har en modellansvarig entreprenadingenjör med goda kunskaper i VDC följt 

med från projekteringen ut i produktionen. Projektet har i snitt haft cirka fem egna 

yrkesarbetare.  

Semi-strukturerade intervjuer har genomförts på de två projekt som studerats samt med 

personer från Skövdekontoret som inte är direkt knutna till de valda projekten för att få 

en fullständigare bild med fler infallsvinklar. Intervjuer har genomförts med 

projekteringsledare, platschefer och arbetsledare samt yrkesarbetare för att undersöka 

deras utgångspunkt och tankar kring VDC. Intervjuerna användes även för att kartlägga 

hur projektering och produktionsstyrning går till. På båda projekten har även 

observationer angående arbetssätt och daglig drift gjorts.  

2.5 Arbetsgång 
Arbetet startades med informationssökning om vad VDC innebär. I det tidiga skedet 

lästes även om kvalitativa studier och de olika metoder som var mest lämpliga för 
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arbetet. Den fortsatta litteraturstudien fokuserades på förändringsarbete och därefter 

utformades frågor inför intervjuerna. För att få analyserbara resultat anpassades 

frågorna utifrån respondenternas yrkeskategorier.  

De semi-strukturerade intervjuerna genomfördes på plats i de olika projektens 

etableringar och på kontoret i Skövde.  Intervjuerna inleddes med en presentation av 

arbetet och dess syfte. Respondenterna informerades om att de inte kommer namnges. 

Deras svar kommer presenteras utifrån yrkesroll, erfarenhet och vilket årtionde de är 

födda. Med tillstånd från respondenterna spelades intervjuerna in. För att minska risken 

för tolkningsfel användes inspelningarna som stöd vid sammanställning av svaren. För 

ökad trovärdighet har alla respondenter getts möjlighet att läsa igenom den 

sammanställda intervjun och komma med synpunkter för att sedan signera.  

Första delen av intervjun bestod av allmänna frågor rörande erfarenhet, yrkesroll och 

ålder. Dessa frågor ställdes för att vid jämförande av svaren i intervjuernas andra del se 

om det finns några samband utifrån detta. Därefter ställdes frågor om VDC anpassade 

utifrån arbetsroll. För intervjusammanställningar och frågor se bilaga 1-9. 

2.6 Trovärdighet 
För god validitet bygger arbetet på triangulering och respondentvalidering. Målet med 

trianguleringen är att få en fullständigare bild av problemet. I arbetet har både 

metodologisk triangulering och datatriangulering använts. Metodologisk triangulering 

innebär att resultaten från olika metoder jämförs och antingen ifrågasätter varandra eller 

stödjer varandra (Denscombe, 2009), vilket i arbetet sker genom en litteraturstudie och 

en fallstudie med intervjuer och observationer. Datatriangulering, användning av 

kontrasterande informationskällor, innebär i detta arbete jämförelse av olika projekt där 

användningen av VDC skiljer sig åt, samt litteraturstudier baserat på olika forskare.  

Respondentvalideringen innebär att efter sammanställning av intervjuer får berörd 

respondent kontrollera och intyga att sammanställningen överensstämmer med det 

respondenten vill förmedla.   

Stor vikt har lagts vid att redovisa metodval, tillvägagångsätt och analyser i arbetet på 

ett sådant sätt att andra forskare ska kunna se och bedöma huruvida arbetet genomförts 

på ett bra sätt och att resultatet är rimligt vilket enligt Denscombe (2009) ger god 

reliabilitet. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Arbetet handlar om att införa VDC som är ett för organisationen relativt nytt arbetssätt. 

Därför behandlar arbetet teorier runt VDC och teorier kring förändringsarbete.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teoretiskt ramverk  
I figur 2 redovisas kopplingen mellan frågeställningarna och det teoretiska ramverket. 

 

Figur 2: Koppling mellan frågeställningar och teoretiskt ramverk (Sandström & Elm, 

2018). 

3.2 Virtual Design and Construction, VDC 
VDC är ett arbetssätt som handlar om att bygga virtuellt innan det byggs på riktigt, 

vilket görs genom att skapa en virtuell, integrerad och multidisciplinär 3D-modell av 

aktuellt projekt (Fischer & Drogemuller, 2009). VDC handlar därför mycket om att 

strukturera arbetet med BIM, som är skapandet av den informationsrika, digitala 3D-

modell av projektet där information från samtliga discipliner finns samlad. Enligt 

Fischer och Drogemuller (2009) är inte huvudsyftet med VDC endast att förbättra 

projekteringen och designa bättre byggnader utan också att göra produktionen säkrare 

och mer produktiv. Enligt Andersson, Farrell, Moshkovich & Cranbourne (2016) 

handlar VDC inte bara om att bygga virtuellt innan det byggs på riktigt utan också om 

att implementera och använda ny teknik och nya processer för att förbättra både 

byggandet och byggnaderna. 

Det är viktigt att informationen i BIM-modellen är riktig och aktuell för att den ska 

kunna användas effektivt, därför skapas med VDC tydliga instruktioner för hur arbetet 

med att ta fram modellen ska genomföras (Andersson et al., 2016).  Även 

detaljeringsgraden, vad som ska ingå i modellen, specificeras noggrant (Ibid). Riktlinjer 

för hur samarbetet i projektorganisationen ska gå till är en annan del av 

projektstyrningen som VDC fokuserar på. Inom VDC har det tagits fasta på behovet av 

korta beslutsvägar, effektiv frågehantering och snabba svar för att projektet ska drivas 

effektivt. Detta görs genom att nyckelpersoner för projektet, med rätt att fatta beslut, 

samlas och utvecklar projektet tillsammans från start och med hjälp av modellen. 

Frågeställning

Vilken nytta kan VDC bidra med i 
produktionen?

Vilka förändringar behövs för att 
kunna använda VDC i 

produktionen?

Hur ser attityden gentemot dessa 
förändringar ut?

Teoretiskt ramverk

VDC 

Förändringsarbete
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Metoder för informationshantering och -organisering är andra viktiga bitar i VDC då 

VDC bygger på att rätt information finns tillgänglig till rätt person vid rätt tillfälle 

(Fischer & Kunz, 2012). 

Att bygga projektet virtuellt innan det byggs på riktigt innebär att många kollisioner 

och problem upptäcks och åtgärdas redan under projekteringen, vilket leder till 

minskade kostnader och en effektivare produktion (Andersson et al., 2016). VDC-

verktyg gör det möjligt att visualisera projektet, inte bara slutresultatet utan även 

uppbyggnaden steg för steg. Visualisering leder enligt Andersson et al. (2016) till en 

ökad förståelse för projektet, underlättar problemidentifiering och gör det lättare för alla 

projektdeltagare att delta i lösningsdiskussioner då det är lättare att förstå en modell i 

3D än en bild i 2D. Med en innehållsrik och detaljerad modell är det också lätt att 

anpassa visualiseringen utifrån syfte och mottagare, till exempel kan en del 

visualiseringar behöva göras både i 2D och 3D vilket går smidigt med hjälp av modellen 

(Ibid). 

Modellerna används för kollisionskontroller både i projektering och produktion och de 

är effektiva planeringsverktyg då både tid och kostnad kan kopplas till dem. Alla olika 

discipliners modeller kollisionskontrolleras genom att de samkörs vilket innebär att 

eventuella kollisioner tydligt visas. Med en välgjord modell testas enkelt olika lösningar 

inför produktionen. Samma tillvägagångssätt används med fördel även under 

produktionen, då för att planera arbetet eftersom det visualiserar eventuella konflikter 

angående plats och i vilken ordning moment ska göras (Andersson et al., 2016).  

Anderson et al. (2016) menar att BIM är grunden för att arbetsflödena inom VDC ska 

vara lyckade vilket innebär att det är nödvändigt att ta hand om modellen. Granroth 

(2011) menar att modellen måste vara felfri med tillförlitlig information för att kunna 

användas effektivt i produktionsskedet, därför krävs enligt Andersson et al. (2016) att 

någon är ansvarig för modellen, till exempel en VDC- koordinator. Att organisera och 

hantera mängden information kopplad till BIM-modellen tar tid och kräver styrning och 

personal med VDC-kunskap, vilket resulterar i ett behov av nya roller eller att 

nuvarande roller förändras (Gustafsson, Gluch, Gunnermark, Heinke & Engström, 

2015). Samma artikel visar även på att när ny teknik introduceras läggs stor vikt vid 

just tekniken, men att de mjuka parametrarna som att roller förändras eller att nya roller 

krävs lätt glöms bort.  

Andersson et al. (2016) menar att en lyckad implementering av VDC kräver detaljerade 

riktlinjer för hur det ska gå till, förståelse för hur saker görs både i teorin och praktiken 

och att varje deltagare i projektet har en viss förståelse för VDC.  

Weippert och Kajewski (2009) tar i en artikel upp nyttan av att använda surfplattor ute 

i produktionen. De menar att surfplattor leder till ökad produktivitet genom att minska 

mängden dubbelarbete vilket leder till högre projekteffektivitet. Författarna påpekar 

dock att de små skärmarna kan vara ett problem och påtalar vikten av att välja passande 

surfplattor. De måste tåla påfrestningar från väder och vind, vara slagtåliga för att klara 

av att användas i produktionen och innehålla rätt programvara för det de ska användas 

till. 

VDC är alltså ett arbetssätt som integrerar virtuella modeller mellan olika discipliner 

och som optimerar projektorganisationens samverkan, beslutsprocess och 

digitalisering, för att på ett effektivt sätt nå projektets mål (Andersson et al., 2016).  
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3.3 Förändringsarbete 
Att arbeta med VDC innebär förändringar av nuvarande arbetssätt och det finns en 

mängd forskning inom området förändringsarbete. Här tas en del av de faktorer upp 

som enligt denna forskning påverkar ett lyckat sådant. Det är inte bara människor som 

kan ha svårt med förändringar, Kadefors (1995) menar att byggbranschen i sig är svår 

att förändra och hennes teori om varför beskrivs här. Här beskrivs även the Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), en teori som belyser vad som 

påverkar acceptans och användande av ny teknik då arbete med VDC innebär ökad 

digitalisering och införande av ny teknik. 

3.3.1 Införa förändringar 
Enligt Angelöw (1991) välkomnar människor förändringar som förbättrar eller 

förenklar deras egen situation och för att vara motiverad till att genomföra en förändring 

behöver behovet av den och fördelarna med den inses. 

Heide et al (2012) menar att det är viktigt hur budskapet om en förändring förs fram. 

Det bör vara tydligt vad som ska förändras, varför det ska förändras och vilka 

konsekvenserna blir för att förändringen ska lyckas (Heide et al., 2012). Det är också 

viktigt att det är flera som tillsammans driver en förändring samt att de är positiva inför 

den, överens om hur förändringen ska göras och lyhörda för de anställdas åsikter (Ibid). 

För att lyckas införa en förändring menar Angelöw (1991) att det är viktigt att syftet 

och orsaken till förändringen är tydliga och att de berörda är positivt inställda till den. 

För att vara positivt inställda behöver de anställda enligt Angelöw (1991) känna sig 

trygga och inte hotade, till exempel genom att inte ha kunskaper nog att genomföra de 

nya arbetsuppgifterna. Det är också viktigt att känna delaktighet i en förändring vilket 

uppnås genom möjligheten att kunna påverka situationen (Ibid).  

Även Heide, Johansson och Simonsson (2012) påtalar hur viktigt det är att de 

inblandade känner delaktighet i en förändring för att förändringen ska lyckas. De säger 

också att delaktighet uppnås genom dialog där mening och förståelse utvecklas. Dialog 

skapar delaktighet och delaktighet leder till motivation och positiv inställning vilket är 

en förutsättning för att lyckas med en förändring (Ibid). 

Angelöw påtalar även vikten av att hålla motivationen uppe under hela 

förändringsprocessen, annars är det lätt att förändringar bara påbörjas och aldrig 

slutförs. För att hålla motivationen uppe är det viktigt att de anställda känner att målen 

är genomförbara, att de är realistiska och tydliga och de anställda måste ges 

förutsättningar och möjligheter att lyckas nå målen, annars sjunker motivationen (Ibid). 

3.3.2 Förändra byggbranschen 
Kadefors (1995) menar att komplexa byggnader kräver komplexa projektorganisationer 

med många deltagare, vilket i sin tur leder till ett stort behov av koordinering och 

informationshantering. Detta medför att branschen i hög grad är institutionaliserad 

vilket innebär att den styrs och påverkas av förhållanden som kan ses som institutioner 

(Ibid). Kadefors (1995) förklarar institutioner som mallar för hur vi uppfattar saker och 

för hur vi agerar och menar att de bidrar till att minska osäkerhet och underlättar 

koordinering i komplexa organisationer. Institutioner är därför svåra att bryta och för 

att förändra dem krävs mycket arbete och informationsbehandling. Etablerad praxis, 

arbetsprocesser, yrkesroller och standardisering av kunskaper och färdigheter är 
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exempel på institutioner inom byggbranschen som Kadefors (1995) tar upp i sin 

rapport. 

Institutioner bidrar till effektivitet men hämmar flexibilitet och förändring. De gör att 

förändringar är svåra att få till i ett enskilt projekt utan bör göras i ett större perspektiv 

för att få önskad effekt (Kadefors, 1995). Fallstudien Kadefors (1995) genomförde 

visade att det var svårt att genomföra en förändring när projektdeltagarna inte 

förväntade sig att de nya rutinerna skulle användas i kommande projekt. Då var det 

svårt att ändra etablerad praxis och invanda roller (Ibid). Dessa institutionaliserade 

roller kan även ses som ett resultat av att branschen är projektorganiserad, vilket innebär 

att projektdeltagaren ständigt jobbar i nya konstellationer (Jacobsson, Linderoth & 

Rowlinson, 2017). 

3.3.3  Införa ny teknik 
UTAUT-”the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology” beskrivs här 

utifrån artikeln “User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View” 

skriven av Venkatesh, Morris, Davis & Davis (2003). 

UTAUT kombinerar åtta olika teorier inom forskningsområdet för acceptans och 

användande av informationsteknologi. Teorierna behandlar frågor som hur och varför 

individer tar till sig och använder sig av ny teknik och listas i Tabell 1 nedan. 

Tabell 1: De i UTAUT åtta ingående teorierna. 

SCT Social Cognitive Theory 

IDT Innovation of Diffusion Theory 

MPCU Model of PC Utilization 

TPB Theory of Planned Behavior 

TRA Theory of Reasoned Action 

TAM Technology Acceptance Model 

MM Motivational Model 

C-TAM-TPB Combined TAM and TPB 

 

För att ny teknik ska förbättra produktiviteten krävs att den accepteras och används av 

deltagarna i projektorganisationen. Det är därför viktigt att förstå vad som påverkar 

acceptansen och UTAUT är en teori som ökar den förståelsen. Teorin hävdar att det 

finns fyra bestämmande faktorer som påverkar acceptans och användarbeteende; 

förväntat resultat, förväntad insats, socialt inflytande och förväntade stödfunktioner. 

Dessa faktorer påverkas i sin tur av ålder, kön, erfarenhet och om användandet är 

frivilligt eller obligatoriskt (Venkatesh et al 2003), se figur 3. 



Teoretiskt ramverk 

11 

 

Figur 3:Samband mellan bestämmande faktorer, vad som påverkar dem och acceptans 

och användande. (Sandström & Elm, 2018) 

Förväntat resultat - hur mycket individen tror att användandet kommer hjälpa hen i sitt 

arbete. Detta spelar störst roll för män och yngre medarbetare. 

Förväntad insats - hur lätt det förväntas vara att använda den nya tekniken. Detta spelar 

större roll för kvinnor, äldre medarbetare och medarbetare med begränsad erfarenhet. 

Socialt inflytande - i vilken grad individen tror att ”viktiga” personer som till exempel 

chefen anser att hen ska använda den nya tekniken. Detta är viktigare för kvinnor, äldre 

medarbetare och betydelsen minskar med ökad erfarenhet. 

Förväntade stödfunktioner - i vilken grad individen tror att det finns stöd att få för 

användandet av tekniken. Viktigare för äldre medarbetare och betydelsen ökar med 

ökad erfarenhet. Ju mer den nya tekniken används desto viktigare är det att adekvata 

stödfunktioner finns. 

3.4 Sammanfattning av valda teorier 
Inom det teoretiska ramverket för VDC har källor så som Fischer & Drogemuller (2009) 

och Fischer och Kunz (2012) använts. De beskriver VDC och föreslår hur det kan 

implementeras i verksamheten. Även Anderson et al. (2016) beskriver VDC och vikten 

av att informationen i modellerna är rätt. Gustafsson, Gluch, Gunnermark, Heinke och 

Engström (2015) redovisar ett behov av förändrade eller nya roller vid implementering 

av VDC, något även Anderson et al. (2016) påtalar.  

Kadefors (1995) tar upp institutionaliseringen inom byggbranschen och vad den 

innebär för branschens flexibilitet och möjligheter till förändring. Angelöw (1991) och 

Heide, Johansson och Simonsson (2012) diskuterar förändringsarbete och vad som är 

viktigt för att lyckas med det och Venkatesh et al. (2003) beskriver UTAUT som är en 

teori för acceptans och användande av ny teknik.  

Sammantaget bör detta ge en bra förståelse och grund för arbetet då arbetet handlar om 

att införa VDC vilket innebär förändringar av nuvarande arbetssätt. 
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4 Empiri 
Empirin är insamlad från fallstudien genom observationer och intervjuer med anställda 

hos NCC Skövde. Respondenterna är yrkesarbetare, arbetsledare, platschefer och en 

projekteringsledare. Intervjufrågorna är utformade utifrån respondenternas roller, men 

med en röd tråd för att analyser och jämförelser ska var möjliga. Intervjufrågorna är 

bifogade i bilaga 1 och sammanställningar av samtliga intervjuer presenteras i bilaga 

2–9. 

4.1 Intervju med projekteringsledare 
Under intervjun ställdes delvis frågor rörande projektering, svaren på dessa ligger till 

grund för kapitel 4.4. Även frågor om VDC och dess användning i produktion ställdes 

och svaren på dessa sammanfattas här.  

Hur skulle du beskriva VDC? 

VDC är NCC:s sätt att arbeta med BIM och används i hela arbetsprocessen. Det finns 

beskrivet var och hur företaget ska arbeta med det och det används tillexempel i 

projekteringen, i kalkyleringen, när arbetsberedningar görs, till visualisering och för 

utsättning. I verksamhetssystemet finns styrdokument, manualer och mallar för hur 

arbetet med VDC ska gå till i projekteringen men det finns inte på samma sätt för 

produktionen. Hur mycket VDC används där beror mer på engagemang och intresse 

hos arbetsledning och yrkesarbetare. NCC har en strategi som säger att företaget ska 

arbeta med VDC vilket innebär att alla måste lära sig hur för att det ska fungera. Därför 

finns utbildningsprogram för de som håller i produktionen och som berörda ska gå, 

huruvida det sker är dock lite olika. 

Vad tror du är bäst att börja med när man ska använda VDC i produktionen? 

Det viktigaste är att produktionspersonalen lär sig grunderna i att hantera modellen för 

att se nyttan med den och eftersom det är den VDC-arbetssättet utgår ifrån. NCC siktar 

på att använda surfplattor istället för BIM-stationer då stationerna blir för immobila. Ny 

teknik som VR-glasögon och Dalux-appen börjar också användas mer och kommer vara 

bra för produktionen. Dalux-appen är en app som gör det möjligt att se ritningar och 

modell just för aktuell plats. Appen känner av var i världen enheten befinner sig och 

visar relevant info utifrån det, tillexempel vilka installationer som ska finnas just där. 

Än används inte detta fullt ut, tekniken behöver utvecklas och finslipas. 

Tror du att någon bör följa med från projekteringen ut i produktionen? 

Ja, företaget försöker alltid att ha någon som är med genom hela projektet för att skapa 

kontinuitet. Helst bör den som ska sköta produktionen vara med under projekteringen, 

det underlättar till exempel arbetet med att göra produktionsanpassningen av 

ritningarna direkt i projekteringen istället för efteråt som tidigare vilket spar tid. Det 

fungerar också att ha en entreprenadingenjör som följer med ut i produktion men det är 

bättre att den som ska sköta produktionen är med i projekteringen.  
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4.2 Intervjuer från de två valda projekten 
I Tabell 2 presenteras respondenterna utifrån svaren på de allmänna frågorna. 

Tabell 2: Respondentbeskrivning 

Resp. Befattning Ålder 
(-talet) 

Erfarenhet  Utbildning Datum  Tid 

(min) 

AL1  Platschef -60 Ca 30 år. 
Hantverkare 

Egenföretagare 

Platschef 

Verkstadsmekanisk 

utbildning 

21/3-18 40 

AL2  Arbetsledare -80 Ca 13 år.  
Snickare 
Arbetsledare 

Gymnasialt 

byggprogram  
Arbetsledar-skolan 

hos NCC 

21/3-18 20 

AL3  Platschef -80  Ca 8 år. 
Ventilationsmontör 

Arbetsledare 
Platschef 

YH-utbildning till 

byggingenjör 

4/4-18 30 

AL4  Arbetsledare -70 Ca 18 år. 
Snickare 
Konstruktör 

Bygglovshandläggare 
Arbetsledare 

Gymnasialt 

byggprogram 
Högskoleingenjör 

med inriktning 

bygg 

19/3-18 53 

YA1  Snickare, 

Lagbas 

-80 Ca 20 år. 
Snickare 

Gymnasialt 

byggprogram 

21/3-18 34 

YA2  Snickare -70 Ca 20 år. 
Snickare 

Gymnasialt 

byggprogram 

21/3-18 19 

YA3  Betong-

arbetare 

-60  Ca 30 år. 
Betongarbetare 

Gymnasialt 

byggprogram 

4/4-18 16 

 

4.2.1 Intervjuer med arbetsledning 
Under intervjuerna har frågor rörande produktionsplanering, ställts och dessa svar 

ligger till grund för kapitel 4.5. Frågor och svar från VDC-delen av intervjun 

sammanfattas här. 

Vad är VDC för dig, och vad är dina erfarenheter/kunskaper om VDC? 

Respondenterna säger sig ha begränsad kunskap om VDC, men alla har i någon 

utsträckning kommit i kontakt med 3D-modeller. Respondenterna tänker 3D-modell 

och Solibri när de hör VDC. En respondent har börjat använda surfplattan och ser 

fördelar med att göra skyddsronder och egenkontroller digitalt då det spar tid. 
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Respondenten vill i förlängningen att yrkesarbetarna ska kunna sköta egenkontroller 

själva via en surfplatta.  

Där modellen används i det dagliga arbetet är det främst för att mäta, se detaljer och få 

en bättre förståelse för projektet. Alla respondenterna är positiva till användandet av 

VDC och bland de fördelar som tas upp nämns ökad förståelse, lättare att se 

montageordning och att det är lättare att hålla ordning på materialet. En respondent ser 

fördelar med att använda surfplattor innehållande anpassad information men anser att 

vissa ritningar gör sig bättre i ett större format än surfplattan kan leverera. 

Respondenten påpekar också att yrkesarbetarna kan behöva ha tillgång till en surfplatta 

genom hela momentet. 

Hur tror du VDC skulle kunna påverka produktionen? Var tror du det hade gjort 

störst skillnad? 

Respondenterna upplever att VDC hade kunnat förbättra produktionen inom flera 

arbetsmoment men att det i huvudsak är vid större moment som grundläggning, stomme 

och infästningar nyttan är störst. Modellen anses värdefull då det vid vissa moment 

nästan är omöjligt att få tillräcklig information från en 2D-ritning. 

Respondenterna anser även att 3D-modellen kan underlätta arbetsplaneringen då den 

förtydligar projektet och gör det svårare att missa viktiga moment, samt att den 

visualiserar montageordning vilket förenklar planering av jobb och materialleveranser.  

Upplever du något motstånd mot att använda ny teknik hos er? 

Ingen av respondenterna upplever något direkt motstånd mot att använda VDC ute i 

produktionen. Vikten av att visa nyttan med VDC och hur det förenklar arbetet 

poängteras. Behovet av utbildning för nya saker påtalas men också att det ges dåligt 

med tillfällen till det. Bristen av information och kommunikation påtalas också. En 

respondent säger: 

 ”Ledningen vill att vi ska använda det mer. Det är inte uttalat hur vi ska använda det, 

bara att."  

Vilket enligt en annan kan leda till försiktighet vid inköp av ny teknik och val av 

billigare lösning än önskat då ny teknik kan medföra stora kostnader. 

Hur hade du velat jobba med VDC? 

Respondenterna vill jobba med VDC så länge nyttan med det är tydligt och önskar 

utbildning för att kunna hantera verktygen på rätt sätt. En respondent resonerar:  

"Man behöver anpassa VDC utifrån vem som ska använda det. Att få lära sig göra de 

saker man behöver men att man inte behöver lära sig allt. Ska man lära sig allt blir det 

för mycket och tar alldeles för lång tid och det är sällan man har den tiden. Spontant 

tror jag mer på att ha någon som är väldigt duktig på modellen och programvarorna 

som jobbar ihop med någon som är duktig på produktionen. Jag tror på att kombinera 

kunskaper och arbeta tillsammans i grupp."  

Respondenterna ser fördelen med att yrkesarbetarna blir delaktiga i VDC-processen och 

att de får tillgång till verktyg och information för att öka förståelsen. Åsikterna går isär 

i frågan om vem som ska ha möjlighet att ha informationen och i vilken skepnad. De 
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flesta respondenter föredrar surfplattor och att inte bara arbetsledningen ska ha tillgång 

till dessa. Några förslag från respondenter på hur de vill jobba med VDC på bygget:  

▪ De yrkesarbetare som vill ska ha tillgång till surfplattor 

▪ En stationär dator i anslutning till bodarna där yrkesarbetarna kan söka och 

skriva ut information på egen hand.  

▪ BIM-kiosk – en datorstation med tillgång till modell och ritningar, strategiskt 

placerad ute på bygget. 

Ser du ett behov av en förändring av arbetsrollerna, eller eventuellt att det behövs 

nya arbetsroller som komplement till befintlig arbetsledning? 

Respondenterna ser ett behov av att förändra arbetsrollerna. Samtliga respondenter 

anser att det vore bra med någon som arbetar med modellen, är drivande och kan 

fungera som ett stöd för arbetsledningen ute i produktion. Att någon som arbetar i 

produktionen ska ha varit delaktig i projekteringen är en annan åsikt som flera 

respondenter delar. Detta ger genomförbara projekt där vissa problem undviks redan 

före produktionsstart.  

Ser du något hinder med att jobba med VDC? 

En respondent ser ett hinder i enkelheten att revidera vilket ställer höga krav på 

informationshantering. De andra respondenterna anser inte att det finns några direkta 

hinder, men saker som behöver tänkas på. Att modellen måste vara rätt ritad och 

uppdaterad är en viktig punkt, men även att inte tro att modellen i sig löser problemen 

på bygget, utan att den ökar förståelsen och visar hur det kan lösas. En respondent 

resonerar:  

"Ser inget negativt med det, det är bara att lära sig. Tror att det behöver finnas någon 

som visar fördelarna med VDC, någon som visar hur bra det är för att skapa motivation 

till att vilja lära sig att använda det."   

4.2.2 Intervjuer med yrkesarbetare 
Under dessa intervjuer ställdes frågor rörande informationshantering, eventuella 

krockar av arbetsmoment och hur problemlösning sker i dagsläget. Frågor om VDC 

ställdes också och samtliga svar sammanfattas här.  

Hur förmedlar arbetsledningen information till dig/er idag? 

Information från arbetsledningen fås muntligt eller via papper och hur beror på 

platschefen. Mycket av informationen förmedlas vid olika möten och i vissa fall 

upplevs det skulle underlätta med en modell. På Projekt 2 används 3D-modellen vid 

arbetsberedningar vilket upplevs väldigt bra.  

Hur hanterar ni ritningar/information idag?  

Samtliga respondenter säger att de ritningar de använder är i pappersform. I projekt 2 

används inte så mycket ritningar då de använder 3D-modellen för visualisering, dock 

har inte yrkesarbetarna egen tillgång till modellen.  

Hur presenteras tidsplanen? Känns den tydlig? 

Den övergripande tidsplanen presenteras i pappersform och upplevs av flera 

respondenter som otydlig. De tycker den detaljerade tidsplanen som presenteras på 

tavlor är bättre.  
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Händer det att arbetsmoment mellan olika arbetsgrupper krockar? 

Alla respondenter upplever problem med att arbetsmoment krockar. Respondenterna 

påpekar även att vid en krock är det bra med god kunskap om projektet för att inte bli 

stillastående i väntan på ett nytt arbetsmoment. Respondenterna upplever att krockar tar 

mycket onödig tid, framförallt i samband med arbeten som kräver mycket utrustning 

En annan orsak till stillastående är enligt respondenterna felaktiga och försenade 

materialleveranser. 

När det uppstår situationer där det behövs olika ritningar/handlingar för att lösa 

problem, hur hanteras detta i dagsläget? 

Respondenterna anger att arbetsledningen rådfrågas vid problem, ofta inne på kontoret. 

Vid behov används pappersritningar, där modell finns har även denna använts. Vid 

behov följer arbetsledning med ut och diskuterar problemet på plats. En respondent 

anger att vid små problem kan dessa oftast lösas i samråd med den yrkesgrupp som 

problemet är kopplat till. På Projekt 2 har 3D-modellen använts inför vissa 

arbetsmoment och att även ha tillgång till modellen i en surfplatta ute på bygget skulle 

enligt respondenten vara fördelaktigt och spara tid. 

Vad är din erfarenhet av VDC, tillexempel informationsmodeller i 3D, digitala 

ritningar och anpassade ritningar i pappersformat?  

Ingen av respondenterna anser sig ha särskilt mycket erfarenhet av VDC, och samtliga 

tänker 3D-modell när de hör VDC. Kontakten med VDC har varit positiv. 

Respondenterna anser att 3D underlättar deras arbete och är ett bra komplement till 2D-

ritningar.  

Hade du velat jobba med dessa nya hjälpmedel ute på bygget? Hur? 

Samtliga respondenter vill jobba med dessa nya hjälpmedel, men har olika åsikter om 

vem som bör hantera modellen och om det är ett komplement eller kan ersätta 

pappersritningar helt. Alla är överens om att det vore bra om det fanns tillgång till 

modellen och handlingar ute på bygget. Respondenterna förslår följande arbetssätt:  

▪ Att använda 3D-modellen på lämpliga möten 

▪ Arbetsledningen ska ha surfplattor där de kan visa yrkesarbetarna ute på 

plats. 

▪ Alla borde ha varsin surfplatta men till en början kanske det vore mer rimligt 

med en typ av dockningsstation i boden där det finns ett mindre antal 

surfplattor och den som för tillfället behöver en surfplatta hämtar en.  

En respondent vill inte vara den som hanterar en surfplatta med motiveringen:  

"Det blir besvärligt, var ska jag göra av den när jag arbetar?". 

Surfplattor är ömtåliga och det krävs antingen surfplattor tillverkade för att klara 

arbetsmiljön på ett bygge eller passande extrautrustning enligt en respondent.  

Tror du att det spelar någon roll vilken typ av projekt det är? Vilka typer av 

projekt tror du det är lämpligt att börja med VDC ute i produktionen på? 

Respondenterna är överens om att VDC är mer lämpligt för komplicerade byggen än 

för enkla, men en respondent påpekar att modellen kan ge nytta i alla projekt. 
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Ser du några hinder med att jobba på det sättet? 

Respondenterna ser inga direkta hinder för att jobba med VDC. Vikten av förberedelse 

och att få utbildning i de moment som är aktuella för respektive yrkesgrupp poängteras 

dock. En respondent tror att lär sig hantera modellen går snabbt, och att det är värt en 

viss inkörningsperiod. Samma respondent ser fördelarna med VDC och konstaterar:  

"Du kan ju se hela proceduren framför dig direkt, det kan ta upp till en timme att få 

samma information från 2D-ritningar."  

4.3 Observationer 
Observationer under fallstudiens gång presenteras nedan i punktform.  

▪ Produktionen upplever att den mängdning av material som kalkylavdelningen 

levererat inte är tillräckligt precis för att användas till materialbeställningar utan 

mängdar själva. Här skulle en bra 3D-modell kunna göra skillnad om den 

användes på rätt sätt vid kalkyleringen.  

 

▪ Platschefen kan vara delaktig tidigt i projekteringen och då hjälpa till att få en 

så verklighetstrogen kalkyl som möjligt. Detta upplevs dock inte enbart positivt 

utan som att kalkylansvar läggs över på platschefen och skulle platschefen göra 

en felbedömning blir den ansvarig trots att denne inte har kalkyl som 

arbetsuppgifter medan om kalkylavdelningen står för första kalkylen delas 

ansvaret om något har missats ute i produktion.  

 

▪ Vid besök på ett av projekten observerades problematiken som kan uppstå med 

ny teknik och bristande kommunikation. Besiktningsprotokollet gjordes digitalt 

med ett för projektet nytt program och platschefen fick en länk för att nå 

besiktningsprotokollet. Underentreprenörerna efterfrågade protokollet i 

pappersformat vilket var svårt att skriva ut då platschefen inte kunde 

programmet. Vid besöket skulle platschefen visa protokollet men licensen 

denne fått var tillfällig och hade gått ut, därefter krävdes köp för att hantera 

programmet. Alltså kommer inte platschefen åt besiktningsprotokollet på egen 

hand och det uppstår en situation där företaget antingen får köpa in ett nytt 

program eller att besiktningsmannen för göra sitt arbete en gång till, men på det 

traditionella sättet. 

 

▪ Det uppmärksammades att upplärning i de många olika program som används 

för produktionsstyrning behövs och att upplärningstiden är längre än om färre, 

mer mångsidiga program användes.  

 

▪ Under besöken på Projekt 1 observerades att de organisatoriska aspekterna av 

VDC användes i större utsträckning än förväntat även om arbetsledningen inte 

kallade det för VDC. Även användningen av digitala verktyg var högre än 

förväntat. 

  

▪ Användandet av VDC skedde inte i förväntad utsträckning på Projekt 2 trots bra 

förutsättningar i form av en engagerad modellansvarig som varit delaktig under 

hela projekteringen och nu fanns placerad ute i produktion, en detaljrik modell 

och ett projekt med komplicerad armering. 
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▪ Under fallstudien uppmärksammades att i de styrdokument som anpassats vid 

en VDC-projektering finns vissa instruktioner för hur VDC ska användas i 

produktionen. Dessa instruktioner har produktionspersonalen dålig kännedom 

om och det konstateras att instruktionerna inte följs fullt ut.  

 

▪ Vid båda projekten har observationer gjorts på eventuellt problem vid 

hanteringen av surfplattor för yrkesarbetarna. Surfplattorna kräver en skärm 

som är tillräckligt stor för att presentera information på ett bra sätt, samtidigt 

som storleken inte får begränsa bäraren i arbetet. Dagens arbetskläder saknar 

passande fickor för förvaring av surfplattor, vilket bör finns med i åtanke vid 

planering av projekt där surfplattor rekommenderas.   

 

4.4 Projektering 
Projekteringen på NCC, Skövde beskrivs här utifrån observationer och den intervju som 

gjorts med en projekteringsledare, se bilaga 2, och utgår ifrån hur det går till i ett 

partneringprojekt. 

VDC används i så stor utsträckning som möjligt i all projektering. Allra bäst resultat 

fås i partneringprojekt. Inför projekteringen sammanställs styrdokument som reglerar 

hur projekteringen ska gå till. Där bestäms bland annat att alla parter ska leverera 3D-

modeller, hur dessa ska utformas och när de ska levereras. Även mötesformer och 

ansvarsområden regleras här.  

Redan i ett tidigt skede av projekteringen skissar arkitekten i 3D vilket ger beställare 

och andra intressenter möjlighet att lättare förstå byggnaden och bedöma om den 

uppfyller deras behov och önskemål. Under projekteringen hålls möten varannan vecka 

i form av så kallade projektstudiomöten, se figur 4. Där deltar representanter för 

samtliga parter och dessa ska ha rätt kompetens och befogenhet för att ta beslut på plats. 

Mötena utgår från den gemensamma 3D-modellen och allt eftersom projektet 

fortskrider diskuteras idéer, problem och lösningar. 

 

Figur 4: Projektstudiomöte (Karin Bäcklund, 2018). 
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Här används en digital frågetavla där frågor ställs direkt till den part som frågan berör. 

Alla frågor och svar samlas och sparas på så vis på ett och samma ställe och stäms av 

under projektstudiomötena. Detta resulterar i snabbare hantering och enklare 

dokumentering av frågor och svar. 

Målet med varje projektering att skapa en användbar och korrekt 3D-modell och att ha 

upptäckt och löst problemen på ritbordet istället för att de ska dyka upp ute på 

byggarbetsplatsen. Efter avslutad projektering är syftet att 3D-modellen ska följa med 

ut i produktionen och användas där. Samtliga parter drar nytta av en bra modell och den 

underlättar överlämnandet mellan projektering och produktion. Följer någon från 

projekteringen med ut i produktion följer en stor mängd viktig kunskap med som annars 

lätt försvinner vid överlämnandet. 

4.5 Produktionsplanering 
 Utifrån observationer och intervjuer med arbetsledning beskrivs här valda delar av 

produktionsplaneringen som den utförs på NCC, Skövde i nuläget. 

Hur tidsplaneringen av ett projekt går till är individuellt och beror på vem som utför 

den. Gemensamt är att den utgår ifrån ett önskemål om starttid och sluttid och därefter 

planeras alla nödvändiga aktiviteter in däremellan. Den övergripande tidplanen görs 

oftast av platschefen och bryts sedan ner i utförligare tidplaner för kortare tidsperioder 

tillsammans med arbetsledaren. På de projekt som studerats görs tidplanerna digitalt, 

den övergripande planen presenteras i pappersform medan den utförligare tidplanen 

presenteras på en White-Boardtavla i kontorsbodarna, se figur 5 och 6. Någon 3D-

modell används inte för att göra tidplanerna men respondenterna ser alla att det skulle 

kunna ge fördelar att göra det.  

 

Figur 5: Tidplan på Projekt 1 (Sandström & Elm, 2018). 
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Figur 6: Tidplan på Projekt 2 (Sandström & Elm, 2018). 

Tillsammans med kalkylavdelningen görs en produktionskalkyl där kalkylen från 

projekteringen finslipas. Kalkylavdelningen tar fram materialmängder för att kunna 

uppskatta kostnaden och produktionen tar fram materialmängder för att kunna göra 

beställningar.   

En del i kvalitetssäkringen av produktionen är de egenkontroller som görs av utförda 

arbetsmoment. Projekt 1 protokollför dessa direkt på plats med hjälp av en surfplatta. 

Det upplevs smidigt att kunna koppla information och eventuella foton till rätt plats på 

ritningen direkt i systemet vilket spar både tid och arbete.  

För att hålla arbetsplatsen säker görs under projekteringen en arbetsmiljöplan. 

Skyddsronder utförs under hela produktionstiden och dessa protokollförs direkt på plats 

med hjälp av en surfplatta på Projekt 1. På Projekt 2 görs de traditionellt med ett 

pappersprotokoll och uppgifterna förs in i systemet efteråt. Varje dag hålls en 

säkerhetsgenomgång med all personal och inför alla arbetsmoment görs 

arbetsberedningar. Vid en arbetsberedning går arbetsledaren tillsammans med berörd 

personal igenom momentet, vilket material och vilka verktyg som behövs, vilka risker 

och möjligheter som finns och tillsammans bestäms tillvägagångssättet. Om behov 

finns används 3D-modellen vid arbetsberedning på Projekt 2 vilket enligt 

arbetsledningen fungerar mycket bra. På Projekt 1 används ritningar då de inte har 

någon modell, hade det funnits en hade de gärna använt den. Alla respondenterna 

upplever att en modell ökar förståelsen och skulle vara bra vid dessa moment.  

All projektinformation sparas digitalt i projektportalen, en del av företagets 

verksamhetssystem. De handlingar det finns behov av att ha i pappersform skrivs ut och 

förvaras i pärmar. Synen på hur mycket av informationen som behövs i pappersform 

skiljer sig mellan de olika respondenterna. 

En annan viktig uppgift produktionsledningen har är att samordna samtliga verksamma 

parter i produktionen. Detta görs bland annat med hjälp av olika möten. Ofta görs en 

planering i samband med den dagliga säkerhetsgenomgången där de går igenom vad 

som händer under dagen. Kontinuerligt hålls olika samordningsmöten för att få arbetet 

att flyta på så smidigt som möjligt. Ett exempel är ”Förste Montörsmöten” där 

arbetsledare, lagbaser och representanter från alla underentreprenörer deltar och 

information, läge och tidplan diskuteras. Under dessa möten används ofta ritningar och 

på Projekt 2 används även modellen vilket upplevs effektivt och i en del fall nödvändigt 
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för att få full förståelse för vissa moment. På Projekt 1 hade personalen gärna använt en 

modell om det funnits en, men de upplever inte att en modell är nödvändig på ett projekt 

av den här typen. Båda projekten använder sig av ritningarna i pappersform och digitalt 

på en skärm vilket upplevs komplettera varandra väl.  

4.6 Sammanfattning av insamlad empiri 
Samtliga respondenter är positiva till att använda VDC i produktionen. De ser fördelar 

med 3D-modellen och påtalar den ökade förståelsen det ger för ett byggprojekt.  

Svaren från produktionsfrågorna visar på förbättringsmöjligheter i 

produktionsstyrningen. Både arbetsledning och yrkesarbetarna har liknande önskemål 

om hur de vill arbeta med VDC, och i vilka projekt och moment där det kan vara mest 

fördelaktigt att börja arbetet.  

Behovet av att verktyg, program och modeller är anpassade efter verksamheten är 

tydligt och ny teknik, ny kunskap och förändrade arbetsuppgifter skapar ett behov av 

förändrade roller och andra sätt att samarbeta. 

Utbildningsfrågan skiljer sig då samtliga respondenter från produktionen efterfrågar 

mer utbildning medan respondent från projekteringen hävdar att produktionspersonalen 

erbjuds och förväntas gå utbildningar inom VDC. I produktionen är kunskapen om 

VDC låg medan den i projekteringen är hög, vilket styrks av både intervjuer och 

observationer. Företaget satsar stort på VDC men har inte lyckats förmedla innebörden 

av VDC tillräckligt tydligt till sina anställda i produktion då många inte riktigt vet vad 

det innebär, inte heller hur de förväntas arbeta med det. 

Inte bara förutsättningar från projekteringen utan även individers intresse och 

engagemang spelar stor roll för användandet av VDC i produktionen. 
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5 Analys och resultat 

5.1 Analys 
Att införa VDC i produktionsfasen är en förändring för de som arbetar i produktion 

även om arbetssättet redan används i andra delar av företaget. Som Heide et al (2012) 

och Angelöw (1991) visar är det viktigt att vid ett förändringsarbete tydligt förklara 

målet med förändringen, vad VDC är och varför det ska arbetas på det sättet. Nästa steg 

blir att förklara hur det förväntas att arbetet med det görs och ett sätt att göra detta på är 

genom styrdokument, något som såväl Fischer och Kunz (2012) som Andersson et al 

(2016) påtalar vikten av. För projekteringen finns tydliga och välfungerande 

styrdokument, dessa innehåller information om VDC och även en del instruktioner för 

vilka delar av VDC som ska användas i produktionen men medvetenheten om dessa 

dokument saknas hos produktionspersonalen. Dock efterfrågas riktlinjer av 

produktionspersonalen och det är från företagets sida viktigt att information om VDC, 

vad det innebär och hur de vill att produktionen ska arbeta med det levereras på ett 

tydligt sätt för att skapa motivation hos de anställda (Heide et al, 2012, Angelöw, 1991).   

Därför behöver styrdokument som beskriver hur VDC ska användas i produktionen 

utformas, vilket även Andersson et al (2016) menar är nödvändigt för en lyckad 

implementering av VDC. Det är viktigt att styrdokumenten innehåller riktlinjer för hur 

samarbetet med underentreprenörer och andra inblandade ska struktureras, till exempel 

vilka programvaror som ska användas i projekten. Detta skulle förenkla samarbetet och 

minska risken för problem likt det observerade med besiktningsprotokollet.  

För att motivera denna styrning av vilka programvaror som ska användas av 

projektdeltagarna är det viktigt att göra förändringar med ett längre perspektiv. Skulle 

förändringen inte användas i nästa projekt är det svårare att motivera det extra arbete, 

den extra kostnad och den tid som krävs för att genomföra förändringen. Även med 

tanke på branschens höga grad av institutionalisering är det viktigt att göra förändringar 

i ett längre perspektiv (Kadefors, 1995). Att nyttan av denna styrning är tydlig för de 

inblandade är också viktigt. Är nyttan av en förändring tydlig visar forskning om 

förändringsarbete att chanserna för att lyckas genomföra den är mycket större 

(Angelöw, 1991). 

Nyttan som produktionspersonalen uppmärksammat stämmer väl överens med den 

nytta litteraturstudien belyser. Andersson et al (2016) menar att en 3D-modell ökar 

förståelsen hos samtliga involverade för vad som ska byggas och hur, vilket även 

fallstudien visar. Andersson et al (2016) menar vidare att använda modellen ger säkrare 

arbetsplatser och kan öka produktiviteten genom att minska antalet kollisioner mellan 

arbetsmoment och genom att underlätta och optimera materialbeställningar, en nytta 

som respondenterna i fallstudien också påpekar.  En respondent poängterar att modellen 

varit väldigt bra då armeringen på dennes projekt varit nästintill omöjlig att förstå via 

2D-ritningar. Andra fördelar de sett med modellen är att den underlättar tidsplanering 

och materialbeställningar då det är lättare att se montageordning och mängden material 

som behövs. Någon respondent har börjat använda surfplatta ute på bygget vilket 

upplevs positivt och som enligt Weippert och Kajewski (2009) ökar både produktivitet 

och projekteffektivitet.  Surfplattan används bland annat till att skriva protokoll vid 

skyddsronder och egenkontroller direkt på plats, men även för att kunna visa 

yrkesarbetarna ritningar vid behov.  
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Eftersom VDC är ett arbetssätt som innebär införande av ny teknik är det av intresse att 

titta på vad som påverkar användandet och acceptansen av ny teknik. Saker som enligt 

UTAUT spelar stor roll för hur den nya tekniken kommer användas är om nyttan med 

den är tydlig, hur lätt det förväntas vara att använda sig av den och vilket stöd som 

kommer finnas för att göra det (Venkatesh et al, 2003).   

För att det ska vara lätt att använda ny teknik krävs att det finns tillräckligt med kunskap 

för att kunna göra det. Intervjuerna som genomförts visar att kunskapen om vad VDC 

innebär är begränsad hos produktionspersonalen och att de har relativt liten erfarenhet 

av att arbeta med VDC. Alla respondenter har dock någon gång kommit i kontakt med 

en 3D-modell. Den kontakten har upplevts positiv och respondenterna vill gärna arbeta 

mer med modeller, dock efterfrågar de utbildning för att kunna göra det, för att kunna 

hantera de nya verktygen och nå fördelarna och nyttan modellen ger. För att känna sig 

trygg och vara positivt inställd till en förändring är det viktigt att ha tillräckligt med 

kunskap för att kunna utföra sina nya arbetsuppgifter (Angelöw, 1991).  Respondent 

från projekteringen säger att utbildningar inom VDC finns för produktionspersonal och 

att det är krav på att de ska gå dem men här har det brustit i information då 

respondenterna från produktionen inte är medvetna om dessa utan efterfrågar 

utbildning.   

Det finns även en viss försiktighet inför att förlita sig på 3D-modellen, flera 

respondenter ser problem med att ritningar och modell inte skulle stämma överens och 

visa samma saker och poängterar vikten av detta. Här syns hur viktigt det är med 

utbildning då ritningarna kommer från modellen och visar det som finns i modellen. En 

respondent påpekar att det inte får förlitas för mycket på modellen då den inte löser 

problem utan istället visar på lösningar och ökar förståelsen för konsekvenser av 

problem. 

Enligt UTAUT var även förväntade stödfunktioner en viktig del i om införandet av 

VDC ska lyckas (Venkatesh et al, 2003). Detta syns också i intervjusvaren där 

respondenterna uttrycker en önskan om att någon som kan använda den nya tekniken 

och är bekant med modellen är med ute i produktionen innan de själva lärt sig hantera 

tekniken tillräckligt. Att någon är ansvarig för modellen menar även Andersson et al 

(2016) krävs för att VDC ska vara effektivt. Detta kan leda till förändrade eller nya 

roller (Gustafsson et al, 2015). De förändringar som behöver göras för att VDC ska 

kunna förbättra produktionsstyrningen leder till nya sätt att arbeta vilket leder till 

omfördelning av arbetsuppgifter. En respondent lyfte att det bör jobbas som ett team 

där var och en gör det den är bäst på och mindre fokus läggs på titlar. Detta är ett sätt 

att få med de mjuka parametrarna som enligt Gustafsson et al (2015) krävs för en lyckad 

implementering. När roller och arbetsuppgifter förändras är det viktigt att det ges tydlig 

information om vad det kommer innebära för de berörda för att de ska kunna känna sig 

trygga i förändringen och vara positiva till den (Angelöw, 1991). Det är också viktigt 

att det ges tillfälle till dialog så att berörda känner sig delaktiga i förändringen (Heide 

et al, 2012).   

Alla projekt är olika och beroende på projekt behöver möjligheterna att nå modell och 

information för yrkesarbetarna planeras och utformas på olika sätt för att ge bästa 

resultat. För att kunna arbeta med VDC krävs att modellen och informationen hålls 

uppdaterad, och en respondent lyfte problemet med hur snabbt en revidering sker 

digitalt, och att ansvaret läggs på mottagaren att uppdatera och förmedla information 
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om revideringen. Informationshanteringen är tidskrävande och rätt kompetens krävs, 

vilket återigen visar på behovet av förändrade eller nya roller.  

Delaktighet är enligt Heide et al (2012) viktigt för att öka motivationen och genom att 

lyssna på och ta hänsyn till produktionspersonalens önskemål om hur de vill arbeta med 

VDC i det dagliga arbetet ökar delaktigheten vilket resulterar i en god möjlighet till bra 

resultat. Flera respondenter från produktionen ser fördelarna med att yrkesarbetarna har 

egna surfplattor, något som även Weippert och Kajewski (2009) påtalar nyttan av, och 

majoriteten av respondenterna från yrkesarbetarna är positiva och öppna för att använda 

surfplattorna på egen hand. Återigen lyfts en önskan om mer utbildning fram och att 

informationen och modellen ska vara lätthanterlig, en faktor som enligt UTAUT är 

viktig för att tekniken ska användas (Venkatesh et al, 2003). En respondent lyfte frågan 

kring var surfplattan skulle förvaras ute i arbetet, något som också uppmärksammats 

vid observationer på projekten. En surfplatta utan möjlighet att förvara smidigt blir 

otymplig och kan nästintill bli en skaderisk då den kan påverka rörligheten. Detta är 

något som bör finnas i åtanke när användning av surfplattor planeras och en lösning kan 

vara kläder med passande fickor, vilket finns på marknaden.  

Ett annat digitalt verktyg som tas upp under intervjun med projekteringsledaren är 

Dalux-appen som kan användas i mobiltelefoner och surfplattor. Appen gör det möjligt 

att se ritningar och modell just för aktuell plats och kan vara till stor nytta ute i 

produktionen. Denna app är det ingen av respondenterna från produktionen som nämner 

alls och inget som setts under projektbesöken. Detta visar återigen på 

kommunikationsbrister och kunskapsluckor men också på en utvecklingspotential då 

det verkar vara ett enkelt verktyg med möjlighet att underlätta produktionen. 

Utifrån de intervjuer och observationer som utförts anses attityden vara övervägande 

positiv hos samtliga respondenter. Varken ålder, erfarenhet eller utbildning ses spela 

någon roll för attityden inför VDC utan upplevd nytta väger tyngre och den har 

respondenterna en samstämmig uppfattning om. Nyttan och fördelarna med VDC har 

uppmärksammats och flera respondenter säger sig inte vilja hamna på ett projekt utan 

3D-modell. Det efterfrågas dock tydligare riktlinjer för hur produktionspersonalen ska 

arbeta med VDC, utbildning för att hantera programmen och verktygen korrekt samt 

tid för att lära sig, vilket överensstämmer med vad flertalet källor (se bland annat: 

Anderson et al, 2016, Fisher och Kunz, 2012 och Venkatesh et al, 2003) påpekar är 

viktiga delar i en lyckad implementering.   

5.2  Vilken nytta kan VDC bidra med i produktionen? 
Utifrån litteraturstudien och empirin från fallstudien har följande nytta observerats: 

▪ Bättre slutprodukt 

▪ Enklare styrning och bättre projektöversikt 

▪ Säkrare arbetsplatser 

▪ Ökad förståelse för produktionspersonalen 

▪ Bättre och tydligare kommunikation 

5.3  Vilka förändringar behövs för att kunna använda VDC i 
produktionen? 

Utifrån litteraturstudien och empirin från fallstudien har ett behov av följande 

förändringar observerats: 
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▪ Styrdokument och riktlinjer kring arbetet med VDC i produktionen. 

▪ Arbetsledningen behöver utbildas och ges tid för att lära sig de nya arbetssätt 

och verktyg VDC innebär. 

▪ Nya eller förändrade roller.  

▪ Ökad delaktighet.   

▪ Bättre samarbete och kommunikation. 

▪ Inköp av ny teknik. 

5.4 Hur ser attityden gentemot dessa förändringar ut? 
Utifrån empirin kan sägas att attityden är positiv och viljan god hos samtliga 

respondenter inför arbete med VDC ute i produktion. Mer kunskap i form av 

utbildningar efterfrågas, likaså tydligare riktlinjer. Att någon som är duktig på att 

hantera modellen finns med ute i produktionen är också något som anses viktigt för att 

VDC ska användas och komma till nytta. 

5.5 Koppling till målet 
Målet är att undersöka vilka hinder och drivkrafter som finns gällande införande av 

VDC i produktionen. 

Hinder: 

▪ Hög institutionalisering 

▪ Bristande information  

▪ Bristande kommunikation 

▪ Bristande kunskap 

▪ Kompabilitetsproblem 

▪ Kostnader 

Hög institutionalisering 

Branschens höga grad av institutionalisering utgör ett hinder för att kunna införa VDC 

då förändringar på grund av starka institutioner kan vara svåra att åstadkomma och 

behöver göras mer långsiktigt och med mer kontinuitet än bara i ett projekt. 

Bristande information 

Produktionspersonalen har dålig kännedom om vad VDC innebär och hur de förväntas 

arbeta med VDC. 

Bristande kommunikation 

Produktionspersonalen har dålig kännedom om de riktlinjer och styrdokument som 

berör VDC-användning i produktionen samt även de utbildningar som finns.  

Bristande kunskaper 

Produktionspersonalen upplever att de saknar kompetens och önskar mer utbildning 

och stöd. De efterfrågar mer tid till upplärning inför de nya/förändrade arbetsuppgifter 

som uppstår och ser ett behov av förstärkning i arbetsledningen. 

Kompabilitetsproblem 

I dagsläget används flertalet olika program till olika arbetsuppgifter och här ses en nytta 

i att optimera och styra vilka program som bör användas, både hos huvudentreprenör 

och underentreprenörer. 
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Kostnader 

Utrustning för att hantera 3D-modellen, såsom surfplattor, datorer och digitala skärmar, 

samt övriga program behöver köpas in. Även kostnader i samband med utbildning kan 

uppstå.  

Drivkrafter: 

▪ Bättre slutprodukt 

▪ Enklare styrning och bättre projektöversikt 

▪ Säkrare arbetsplatser 

▪ Ökad förståelse för produktionspersonalen 

▪ Bättre och tydligare kommunikation 

▪ Positiv attityd 

Bättre slutprodukt 

VDC ger mer genomtänkta lösningar, minskar risken för skenande byggkostnader och 

genom ökad förståelse och engagemang av samtliga berörda ges en bättre slutprodukt. 

Enklare styrning och bättre projektöversikt 

VDC bidrar med fördelar där modellen kan visa montageordning och minskar risken 

för att missa viktiga moment. Detta underlättar tidsplanering och möjligheten att 

optimera materialleveranser ges då mängdning kan ske i modellen. Kombinationen av 

väl planerade arbeten där risken att arbetsmoment krockar minskats och rätt material 

vid rätt tid ökar produktiviteten.  

Säkrare arbetsplatser 

3D-visualisering av projektet ger en ökad förståelse vid säkerhetsgenomgångar och 

ökar möjligheter att upptäcka risker och problem innan olyckor sker. I kombination 

med bättre tidsplaner där risken för krockar av arbetsmoment minskat ges 

yrkesarbetarna goda förutsättningar att genomföra sitt arbetsmoment säkert.  

Ökad förståelse för produktionspersonalen 

3D-visualisering vid arbetsberedning ökar förståelsen hos produktionspersonalen och 

är även användbart vid problemlösning för att se konsekvenser av olika eventuella 

lösningar.  

Bättre samarbete och tydligare kommunikation 

Ökad förståelse och tillgång till rätt information ger förutsättningar för bättre samarbete 

och tydligare kommunikation vilket behövs då projektorganisationer är komplexa och 

kräver mycket koordinering.  

Positiv attityd 

Samtliga respondenter är positiva till att arbeta med VDC i produktion vilket är en bra 

förutsättning för att lyckas genomföra de förändringar som behövs och de har gett 

förslag på hur de vill hantera modell och information vilket visar en vilja att vara 

delaktiga.  
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6 Diskussion och slutsatser 
Ett behov av ökad kunskap, stöd från ledningen och tydligare kommunikation är 

återkommande genom arbetet och stöds genom både fallstudien och litteraturstudien. 

Produktionspersonalen är positiv inför att arbeta med VDC, och möter ledningen de 

presenterade förslagen gällande hur de vill arbeta med VDC ökar möjligheten för ett 

lyckat resultat. Tydliga direktiv om vad som förväntas från personalen, hur arbetet ska 

genomföras och den förväntade nyttan är andra viktiga aspekter för en lyckad 

implementering.  

6.1 Resultatdiskussion 
Empirin från intervjuerna var passande för studien vilket tyder på att intervjufrågorna 

var relevanta. Intervjuerna i kombination med observationer gav god empiri och vid 

koppling till litteraturstudien gavs bra möjlighet att besvara arbetets frågeställningar. 

Litteraturstudien bygger på flertalet väl valda författare och artiklar inom passande 

ämne. Frågeställningarna leder till målet. 

6.2 Metoddiskussion 
Metoderna var väl lämpade för arbetet, men intervjutekniken kunde förbättras. Enligt 

litteraturreferenser bör intervjuer ske i en störningsfri miljö för att få tillförlitliga svar, 

något som kan vara svårt ute på en byggarbetsplats. Några intervjuer hölls på 

arbetsplatskontoret där det vid tillfällen uppstod störningsmoment som till exempel att 

personer kom och gick i eller i närheten av det rum intervjun hölls. Detta upplevdes 

dock inte enbart negativt utan respondenterna upplevdes mer avslappnade, levererade 

ärliga svar och vågade prata mer fritt vilket var positivt för arbetet.  

Den begränsning av årtal som till en början gjordes av litteratursökningen om teknik 

kunde ha utökats till en längre tidsperiod då även äldre artiklars beskrivning av 

branschen kändes relevanta och aktuella. Detta då även om teknikutvecklingen går 

snabbt så gör inte implementeringen i branschen det.  

6.3 Begränsningar 
Resultatet bör vara tillämpbart på företag där VDC används i projekteringen och har 

liknande ambition som företaget arbetet utförts i samarbete med.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Arbetets resultat ger förutsättningar för en lyckad implementering av VDC i 

produktionen. Kommunikationsproblem är ett av de största hinder som 

uppmärksammats men även bristen på styrdokument. Det finns vissa styrdokument och 

utbildningar för produktionen men produktionspersonalen är inte medvetna om detta 

utan efterfrågar just utbildning och mer styrning kring hur de ska arbeta med VDC. 

Kompabilitetsproblem, kostnader för ny teknik och bristande kunskap hos 

produktionspersonalen är andra hinder.  

De drivkrafter som uppmärksammats är den ökade förståelsen 3D-visualisering ger, 

säkrare arbetsplatser, enklare produktionsstyrning, bättre samarbete och 

kommunikation vilket leder till en bättre slutprodukt. Förslag på var och hur 

produktionspersonalen vill arbeta med VDC presenteras och deras attityd är positiv, 

vilket även det är en stor drivkraft. Produktionspersonalen ser stor nytta av VDC och 

de som använt 3D-modellen vill inte vara utan den på nästa projekt.   
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För att lyckas införa VDC i produktionen rekommenderas att styrdokument utformas, 

en tydlig kommunikation om vad VDC innebär och hur det ska användas, 

vidareutveckling av VDC-utbildningar och att öka medvetenheten om dessa hos 

produktionspersonalen. Det är även viktigt att involvera personalen i 

förändringsarbetet, ta tillvara deras åsikter och erfarenheter och göra dem delaktiga.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Införandet av VDC i produktionen ger upphov till nya arbetsuppgifter som antingen 

tillkommer eller ersätter gamla, vilket kräver omstrukturering i arbetsledningen. 

Behovet av en kompetent VDC-ansvarig uppmärksammas, dock är det inte helt klart 

vilka arbetsuppgifter denne ska ha. Arbetet visar att det är viktigt för individen att denne 

vet vad den ska göra och det är därför viktigt med tydligt definierade roller. Dessa 

faktorer är viktiga för att lyckas med implementering av VDC i produktion. 

Intressanta frågor inför vidare forskning skulle därför kunna vara: Hur bör 

arbetsuppgifterna fördelas och vem ansvarar för vad? Är den traditionella uppdelningen 

med en platschef, arbetsledare och eventuell kompletterande personal den mest 

lämpliga eller behöver förändringen ske i ett större perspektiv? Framtagandet av 

riktlinjer för hur VDC ska användas i produktionen är därför också intressant att 

studera. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
Följande frågor har legat till grund för utförda intervjuer och grundfrågorna är markerade med 

• och följdfrågor är inskjutna och markerade med ihålig •. Intervjuerna har varit semi-

strukturerade vilket har lett till att vissa grundfrågor inte ställts och att andra frågor tillkommit. 

Har någon fråga tillkommit har dessa markerats med ett - framför frågan. De inledande frågorna 

har enbart ställts för att vid en analys se om respondenternas åsikter skiljer och om det i så fall 

kan bero på skillnader i utbildning, erfarenhet och ålder.  

Frågor som legat till grund för den semistrukturerade intervjun med 

projekteringsledaren: 

• Hur såg projekteringen ut tidigare? 

• Hur görs projekteringen idag? 

• Vad skulle du säga är de största skillnaderna mellan projekteringen idag och hur den 

såg ut tidigare? 

• Hur skulle du beskriva VDC? 

• Vad tror du är bäst att börja med när man ska använda VDC i produktionen?  

• Tror du att någon bör följa med från projekteringen ut i produktionen?  

 

Frågor som legat till grund för de semistrukturerade intervjuerna på de två fallen: 

Inledande frågor: 

• Vad är din roll/titel i det här projektet? 

• Vad har du för erfarenhet sen tidigare?  

• Hur länge har du varit i branschen? 

• Vad har du för utbildning i botten?  

• Vilket årtionde är du född? 

Huvudfrågor till arbetsledningen: 

• Hur ser produktionsplaneringen ut idag?  

o Hur gör ni er tidsplan? 

o Arbetsplanering? 

o Kalkylen?  

• Hur har ni informationen som ritningar, ändringar, beskrivningar samlad? 

• Hur fungerar samordningsmötena?  

• Hur genomför ni era veckomöten med yrkesarbetarna? 

• Vad är VDC för dig, och vad är dina erfarenheter/kunskaper om VDC? 

o Använder ni digitala verktyg i produktionen?  

o Upplever du något motstånd mot att använda ny teknik hos er? 

• Hur tror du VDC skulle kunna påverka produktionen? Var tror du det hade gjort störst 

skillnad? 

 

• Hur hade du velat jobba med VDC? 

• Ser du något hinder med att jobba med VDC? 

 

• Ser du ett behov av en förändring av arbetsrollerna, eller eventuellt att det behövs nya 

arbetsroller som komplement till befintlig arbetsledning?  
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Huvudfrågor till yrkesarbetarna: 

• Hur förmedlar arbetsledningen information till dig/er idag?  

• Känner du att du har en bra helhetsbild av bygget? 

• Hur hanterar ni ritningar/information idag? 

• Hur fungerar era veckomöten?  

o Skulle du vilja använda en 3D-modell här? 

• Hur presenteras tidsplanen? Känns den tydlig?  

• Händer det att arbetsmoment mellan olika arbetsgrupper krockar?  

o Vad händer då?  

o Upplever du att det tar mycket tid? 

• Händer det att ni blir stillastående av andra orsaker? 

• När det uppstår situationer där det behövs olika ritningar/handlingar för att lösa 

problem, hur hanteras detta i dagsläget? 

• Vad är din erfarenhet av VDC, tillexempel informationsmodeller i 3D, digitala ritningar 

och anpassade ritningar i pappersformat?  

• Tror du det skulle underlätta ditt arbete om du använde dessa hjälpmedel? 

• Hade du velat jobba med dessa nya hjälpmedel ute på bygget? Hur? 

o Vill du ha tillgång till modellen själv? Eller räcker det med att några har det? 

Vilka i så fall? 

• Tror du att det spelar någon roll vilken typ av projekt det är? Vilka typer av projekt tror 

du det är lämpligt att börja med VDC ute i produktionen på? 

• Ser du några hinder med att jobba på det sättet? 
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Bilaga 2: Intervju med respondent PL1 
Hur såg projekteringen ut tidigare?  

Förr gjorde man ofta en enklare, billigare projektering. Projekteringen lämnade ifrån sig platta 

paket där allt var ritat i 2D och ritningarna var mer schematiska och enklare än idag. Detta 

gjorde att mycket fick lösas på plats, ute i produktionen. Man använde sig av SBN80 

(föregångaren till BBR) vilket är en byggnorm som berättar hur saker ska utföras. Enkelt 

uttryckt är SBN80 en handbok i byggande, där i står allt man behöver veta för att bygga ett hus.  

Hur görs projekteringen idag? 

I ett partneringprojekt startar projekteringen med att man får ett funktionsprogram från kunden. 

Ett funktionsprogram är en text som beskriver funktioner, ytor och liknande som behövs. 

Programmet studeras och arkitekten gör en enkel skiss över de ytor som behövs och man tar 

fram ett ungefärligt prisförslag utifrån olika nyckeltal.  

Tillsammans med kunden och ofta den verksamhet som ska använda det som byggs görs sedan 

skisser på planlösning, placering på tomt, hur eventuell trafik ska lösas och planer för säkerhet, 

el och servis görs också. När man så är överens om sambanden så startar modellarbetet. 

Arkitekten börjar, sen kommer konstruktören och sist börjar installatörerna. Under 

detaljprojekteringen samkörs och krocktestas de olika modellerna kontinuerligt och under hela 

processen följs ekonomin upp. 

 

När man så kommit fram till hur det ska se ut får kunden, och verksamheten, ta på sig VR-

glasögon och gå in i modellen och känna hur det känns och se hur det ser ut så att de kan komma 

med synpunkter nu, innan det byggs. När man är nöjda och överens startar nästa fas av 

projekteringen, att ta fram en bygghandlingsmodell. Ur denna tas sen ritningar för det som ska 

prefabriceras och när ritningarna för dessa element fås testas de tillsammans med modellen för 

att se så att de passar och att inget krockar. 

I en totalentreprenad fås en rambeskrivning istället för ett funktionsprogram. I en 

rambeskrivning är kraven tydligare ställda, handlingarna som fås är mer bearbetade. Man kan 

säga att projekteringen i en totalentreprenad startar lite längre fram i processen än vad den gör 

i en partnering men annars går den till på samma vis. 

Under hela projekteringen används projektstudion, ett för ändamålet väl anpassat mötesrum där 

alla får plats och med stora skärmar där modellen kan visas. Representanter med beslutsmandat 

från alla discipliner träffas regelbundet och planerar tillsammans. Frågor som kommit upp 

diskuteras och modellerna samkörs och granskas. 

Under hela projekteringen används Apricon, en visuell digital frågetavla som alla deltagare har 

tillgång till. I Apricon läggs de frågor man har in, de loggas och sparas. Frågorna läggs in utifrån 

vem som bör svara på dem och när. På mötena i projektstudion gås sedan frågelistan igenom, 

lösningar diskuteras och när svaret är bestämt sparas det. Detta gör att det är enkelt att gå in i 

Apricon och se vilka frågor som varit uppe, hur diskussionen runt sett ut och varför en viss 

lösning valts vilket även kommer vara användbart ute i produktionen sedan. Det är annars 

vanligt att samma frågor kommer upp där och då får gå ett andra varv så att säga, nu behöver 

man bara kolla i beslutsloggen vilket spar tid. Apricon används för första gången nu i ett projekt 

och fördelarna med att ha det digitalt direkt istället för på post-it lappar på tavlor i studion som 

när beslut tagits skrevs in i beslutsloggen märks redan. En risk med systemet är dock att det kan 

bli lite för futtiga frågor som kommer med, men hellre det än att någon viktig fråga missas. 
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Vad skulle du säga är de största skillnaderna mellan projekteringen idag och hur den såg 

ut tidigare?  

Det läggs mer tid på projekteringen idag, den är noggrannare och mer exakt. De olika 

disciplinerna arbetar mer tillsammans. Man ritar mycket mer i 3D, ritningarna som tas fram har 

mycket större precision och är mer exakta än tidigare och de olika disciplinernas modeller 

samgranskas. Det gör att det inte blir inte alls lika mycket som behöver lösas på plats längre, 

de flesta problem kan förutsägas och undvikas genom en mer arbetad och noggrannare 

projektering. 

Att ritningarna är mer detaljerade och mer samordnade gör också att det är viktigare att följa 

dem noggrant. Det finns inte utrymme för att göra lite som man vill vilket ofta gjordes förr. 

Idag kan man med hjälp av kartkoordinater som kopplas samman med modellens koordinater 

ge alla detaljer rätt placering, inte bara i förhållande till varandra utan även på rätt plats i världen 

så att säga. Detta underlättar vid krocksökningar, krockar syns lättare när saker är på rätt plats. 

Kalkylering är en annan del som underlättas enormt i och med dagens projektering. Istället för 

att behöva sitta och mäta med skalstock på ritningen och sedan räkna och återigen räkna kan 

mängder numera tas direkt ur modellen. När ändringar görs behöver inte den som kalkylerar 

hålla koll på vad som ändrats och räkna om utifrån det utan kan bara ta en ny mängdberäkning 

ur modellen och på så vis få de nya siffrorna direkt. Detta gör kalkyleringsarbetet enklare och 

väldigt mycket snabbare än tidigare, det minskar även risken för att det blir fel. 

I förlängningen skulle även prisinformation kunna läggas in direkt i modellen vilket skulle 

innebära att man kunde få ut en mycket mera färdig kalkyl direkt ur modellen. Då skulle man 

se direkt att ”det här förslaget kostar så här mycket men gör vi istället så här kostar det så här 

mycket”. Detta görs inte idag då prisinformation är känsliga uppgifter och deltagarna i ett 

projekt ofta är konsulter som även arbetar tillsammans med många andra entreprenörer. 

Förr var det mer färdiga lösningar på så vis att skulle det byggas en vägg gjorde man det enligt 

SBN80 just så här. Numera fås ofta funktionskrav istället, tex att sörja för god ventilation, och 

enligt BBR innebär god ventilation det här och så får man i projekteringen fundera ut en lösning 

där kravet uppfylls. 

Idag ställs fler och högre krav än tidigare på många olika saker, som dagsljus, energiförbrukning 

och andra parametrar. Sådana saker får man inte riktigt med sig när man projekterar på ett 

enklare sätt, det krävs en noggrannare projektering för att uppfylla alla krav. 

Idag vill man bygga lite mer som bilindustrin gör, med färdiga delar som monteras ihop. Därför 

tittar man mer och mer på att prefabricering, tex av väggar och takelement. Att delar är så 

färdiga som möjligt när de kommer till byggplatsen och nästan bara behöver monteras ihop 

förkortar tiden ute på bygget vilket är bra då man inte blir lika beroende av väder och vind. Den 

nya tekniken och de precisa ritningarna gör det möjligt att bygga så här. 

Hur skulle du beskriva VDC? 

VDC är vårt sätt att arbeta med BIM och 3D-modeller. Det är vårt arbetssätt helt enkelt. 

Vi använder VDC i hela vår arbetsprocess, det finns beskrivet var och hur vi ska arbeta med 

det och vi använder det tillexempel i projekteringen, i kalkyleringen, när vi gör 

arbetsberedningar, till visualisering och för utsättning. VDC och 3D-modellen används till i 

stort sett allt, förutom att spika med förstås. Vi har med arbetssättet genom hela processen, vi 

skapar en modell i projekteringen som lever kvar och byggs på och används genom hela 
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processen. Förhoppningsvis har vi även en kund som vill kunna använda modellen i sin 

förvaltning, det går mer och mer däråt även om det inte är jättevanligt ännu. 

I verksamhetssystemet finns styrdokument som talar om hur man ska arbeta med VDC i 

projekteringen och mallar för hur man ska göra det. Dessa mallar anpassas utifrån aktuellt 

objekt och görs projektspecifika. Detta resulterar i projekteringsanvisningar som bland annat 

talar om hur saker ska kodas för att till exempel mängdavtagningar ska fungera, hur saker ska 

ritas och benämnas och vilka insättningspunkter och höjder som ska användas. I 

verksamhetssystemet finns även manualer för arbetet med BIM och för hur arbetet i 

projektstudion ska gå till, dessa projektanpassas också. 

Verksamhetssystemet innehåller dock inga styrdokument som talar om hur VDC ska användas 

i produktionen. Hur mycket VDC används i produktionen beror mer på hur engagerade i VDC 

produktionsledningen är och hur intresserade yrkesarbetarna är av att använda modellen, till 

exempel att använda en surfplatta istället för pappersritningar. 

Det finns utbildningsprogram med kurser bland annat i att hantera modellen och i Solibri 

(programvara där de olika disciplinernas modeller samkörs) för de som håller i produktionen. 

Dessa utbildningar ska projektcheferna se till att alla berörda går, huruvida det sker är dock lite 

olika.  

 

NCC har en strategi som säger att vi ska arbeta med VDC vilket innebär att alla måste lära sig 

hur, annars fungerar det inte. 

Vad tror du är bäst att börja med när man ska använda VDC i produktionen? 

Det viktigaste är att produktionspersonalen lär sig grunderna i att hantera modellen då det är 

den VDC-arbetssättet utgår ifrån. För att förstå nyttan med modellen behöver man kunna 

använda den, man behöver kunna ta ut ritningar från den, växla mellan olika vyer och lära sig 

ta fram all den information som finns i modellen, till exempel att den här pelaren är av det här 

materialet och har det här brandskyddet och så vidare. De behöver även lära sig hur man lättast 

tar fram mängder ur modellen och hur man gör enkla kollisionskontroller. De måste även veta 

hur man tar fram detaljer och gör ritningar på dem. Många av platscheferna kan redan det här 

och har förstått nyttan med det.  

NCC siktar på att använda surfplattor istället för BIM-stationer då stationerna blir för immobila. 

Surfplattorna laddas med programvara som gör modeller, ritningar och dokument tillgängliga 

och vad som ska finnas tillgängligt anpassas utifrån behovet hos användaren. Jag tror att till en 

början räcker det om surfplattorna finns på lagbas-nivå, alla behöver inte en egen.  

Vi börjar även att använda mer och mer ny teknik som till exempel VR-glasögon och Dalux-

appen, en app som gör det möjligt att se ritningar och modell just för det ställe man befinner 

sig på. Appen känner av var i världen enheten befinner sig och visar relevant info utifrån det. 

Till exempel kan man hålla den mot taket och se precis vilka installationer som ska finnas just 

där. Vi är inte riktigt där ännu att vi använder det fullt ut, tekniken behöver utvecklas och 

finslipas och kanske också att ett generationsskifte behöver ske. De yngre har växt upp med 

tekniken och är mer vana vid den vilket kan öka användandet av hjälpmedel som dessa. 

Jag tror att Dalux-appen har använts på projekt Mode och vi kommer med största sannolikhet 

att använda den i produktionen av Baggeboskolan. 
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Tror du att någon bör följa med från projekteringen ut i produktionen? 

Ja, så har det alltid varit meningen att det ska vara. Det har inte alltid fungerat men vi försöker 

alltid ha någon som är med genom hela projektet, någon som har hela bakgrunden med sig för 

att skapa kontinuitet i projektet. Vi försöker så ofta det är möjligt se till att den som ska sköta 

produktionen är med under projekteringen då de vet hur det fungerar ute i produktionen och är 

duktiga på att se olika lösningar och hur de kommer fungera i verkligheten. Förr gjordes en 

produktionsanpassning av ritningarna efter projekteringen men vi vill istället göra den under 

projekteringen, så att man slipper göra och göra om utan istället gör rätt direkt. Därför är det 

väldigt bra att ha med till exempel platschefen i projekteringen. 

Att istället ha en entreprenadingenjör som följer med ut i produktionen fungerar också men det 

är bättre om den som ska sköta produktionen är med under projekteringen.   
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Bilaga 3: Intervju med respondent AL1 
• Hur ser produktionsplaneringen ut idag? 

Man hämtar det man behöver från Projektportalen, jag brukar börja med att skriva ut en 

eller ett par A1:or att ha som planeringsunderlag. Dessa använder jag sedan att rita på 

när jag planerar. Det är alltid bra att ha några ritningar utskrivna och inte bara ha allt i 

datorn, det är alltid bra att kunna klottra på en ritning när man planerar, både själv och 

på möten.  

 

• Hur har ni informationen som ritningar, ändringar, beskrivningar samlad? 

Allt finns samlat i Projektportalen. Projekteringsledningen tar fram alla underlag och 

dokument vi behöver och lägger in i portalen. Egentligen ska det funka som så att 

platschefen väntar tills projekteringen är klar och då får färdiga handlingar som det går 

att bygga utifrån.  

 

• Hur fungerar samordningsmötena?  

Vid de Ledande Montörsmötena träffas arbetsledaren och alla ledande montörer och 

ibland även jag. Vi planerar och diskuterar ändringar och liknande utifrån ritning. Om 

vi använder oss av en pappersritning eller om vi tar upp den på storskärm är lite olika. 

Det beror på vad som känns effektivast just då och på vad som finns tillgängligt. Har vi 

en riktigt bra ritning i datorn så använder vi den. 

-Hade det varit bra med 3D-modeller vid dessa möten? 

Ja absolut! 3D-modeller ökar förståelsen i alla projekt. 

-Har du varit med på något möte i Projektstudion? 

Jag har aldrig varit med på ett möte i Projektstudion när man använder sig av en 

3D-modell men jag har varit med på möten i studion, till exempel med beställaren 

och projekteringsledaren. I det här projektet har jag varit med hela vägen vid 

framtagandet av alla ritningar även om vi inte gjort dem i 3D.  

-Skulle det vara aktuellt/intressant att genomföra dessa som projektstudion 

de använder sig av i projekteringen?   

Våra Ledande Montörsmöten är ju en förlängning av mötena i projektstudion. Här 

deltar någon från varje inblandad part och planerar och fattar beslut tillsammans. 

-Upplever du några skillnader mot tidigare sätt? 

Vi har länge jobbat ungefär så här även om det inte alltid kallats 

projektstudiomöten, även i produktionen har vi haft såna här möten länge. Mer 

eller mindre i alla fall, även om det inte alltid skett i mötesform. Det viktiga är 

inte formen utan att dialogen fungerar. Kommunikation mellan arbetsgrupperna 

är nödvändigt och har alltid varit. 

• Hur genomför ni era veckomöten med yrkesarbetarna? 

Vi träffas varje fredag och går igenom vad som hänt i veckan och vad som ska hända i 

nästa vecka. Det är ett tillfälle att kunna informera om saker och att ta upp saker man 

känner att man behöver prata om, från båda håll (yrkesarbetare och platsledning). Ibland 

är det väldigt seriöst och andra gånger tar vi mest en kaffe ihop men vi har alltid mötet. 

Det finns alltid något att prata om. 
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-Hur skulle användandet av 3D-modeller påverka mötena? 

På de här mötena används inte några ritningar, sådana frågor tas istället på 

Ledande Montörsmötena, så här har vi ingen användning av modellen. 

• Vad är VDC för dig, och vad är dina erfarenheter/kunskaper om VDC? 

-Har du arbetat med det tidigare? 

Jag har inte arbetat så mycket med 3D-modeller, litegrann bara. Vet inte hur man 

hanterar programvarorna eller modellen men det är spännande. Tycker det är bra 

med 3D, det blir till exempel mycket lättare att beskriva detaljer. 

Sen tycker jag att man ska vara lite försiktig, det finns en övertro på att modellen 

löser allt. Modellen löser ju inte problem som uppstått därute även om den kan 

hjälpa till att se hur vi ska lösa det på bästa sätt. Men då är det väldigt viktigt att 

VDC-personen är synlig, att han är med ute på plats. Att han är med och visar och 

förklarar modellen så att snickarna förstår varför de måste göra på ett visst vis. 

Har till exempel ett rör hamnat fem cm fel är det viktigt att personen med koll på 

modellen är med och visar varför väggen inte bara kan flyttas fem cm den också 

för sitter han bara på kontoret är väggen redan flyttad när han funderat klart och 

kommer ut. Det är viktigt att allt integreras, att det når ut i verkligheten så att säga. 

Ta det här exemplet, här hade det kunnat vara bra om man använt modellen vid 

möten och liknande från början. Hade man gått igenom modellen med snickarna 

från början hade de haft en större förståelse för helheten och troligtvis inte flyttat 

väggen utan att kolla upp konsekvenserna först. 

o Använder ni digitala verktyg i produktionen?  

Vi har börjat använda surfplattor en del, de förenklar bl a egenkontroller och 

de gör det enklare att titta på ritningarna tillsammans ute på plats. Vi har även 

flera olika digitala mätverktyg, t ex en digital fuktmätare som man kopplar till 

datorn och på så vis får in mätvärdena i systemet automatiskt. 

 

o Upplever du något motstånd mot att använda ny teknik hos er?  

Nej jag upplever inte något motstånd. Det handlar bara om att kunna visa att 

du har praktisk nytta av grejorna. De ska vara hjälpmedel, det ska finnas 

funktion med dem, arbetet ska gå lättare eller så ska de spara tid även om det 

i början kan ta lite extra tid för att lära sig använda den nya tekniken. Det är 

vi generellt sett i branschen ganska dåliga på, att låta upplärning ta tid, t ex 

med nya datasystem eller nya programvaror. Det behövs utbildning för nya 

saker men det ges dåligt med tillfälle till det. 

o  

• Var i produktionen tror du VDC hade kunnat göra störst skillnad? 

Tror att det kan vara extra bra vid armering, stommen med både skal och skelett, 

infästningspunkter och komplicerade detaljer. 

 

•  Hur hade du velat jobba med VDC? 

Jag hade velat ha modellerna i steg. Steg 1 kunde vara en basic-modell som funkar bra 

att använda sig av vid t ex introduktionsmötet jag håller med de involverade 

yrkesarbetarna innan ett projekt drar igång. Den här modellen behöver inte vara så 

detaljerad utan det räcker att den är i nivå med bygglovsritningar. Den ska främst 

användas för att visualisera vad som ska göras, öka förståelsen för projektet och ge en 
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bättre helhetsbild. Steg 2 behöver vara en mer detaljerad modell där alla mått är rätt och 

detaljer ser ut som de ska då den ska passa att använda på Ledande Montörsmötena. 

Jag tycker även att det vore bra att ha VDC i steg. Det är ju en sak vad en VDC-kunnig 

entreprenadingenjör tycker är enkelt i VDC, en annan vad jag tycker är enkelt och har 

nytta av och en tredje vad man behöver visa för ledande montörer och yrkespersonal. 

De kanske inte behöver den VDC som entreprenadingenjören tycker är bra utan en som 

är avskalad från saker som är oväsentligt för dem och istället anpassad utifrån deras 

behov. Man kanske skulle behöva VDC i projekt för entreprenadingenjörer, för 

platschef/ produktionsledning och en anpassad för ledande montörer. Man behöver 

anpassa VDC utifrån vem som ska använda det. Att få lära sig göra de saker man 

behöver men att man inte behöver lära sig allt. Ska man lära sig allt blir det för mycket 

och tar alldeles för lång tid och det är sällan man har den tiden. Spontant tror jag mer på 

att ha någon som är väldigt duktig på modellen och programvarorna som jobbar ihop 

med någon som är duktig på produktionen. Jag tror på att kombinera kunskaper och 

arbeta tillsammans i grupp. 

• Ser du ett behov av en förändring av arbetsrollerna, eller eventuellt att det behövs 

nya arbetsroller som komplement till befintlig arbetsledning? 

Jag tror på att arbeta tillsammans, att utnyttja varandras färdigheter och arbeta som ett 

team. Jag tycker man ska bry sig mindre om olika titlar och istället koncentrera sig på 

att göra ett bra jobb tillsammans där var och en får göra det den är bra på. 

-Tror du att det vore bra att använda sig mer av surfplattor ute i 

produktionen? 

Ja det tycker jag, det är bra att enkelt kunna titta på ritningarna tillsammans med 

yrkesarbetarna ute på plats. 

- Tror du att det är något som arbetsledningen ska sköta eller vore det bra om 

yrkesarbetarna själva hade tillgång till en surfplatta? 

Det är avhängt till person skulle jag säga, det är olika för vem det passar. Jag tror nog mer på 

en öppen VDC-modell i stället för surfplattor. En station där yrkesarbetarna har tillgång till en 

modell som är ganska basic och enkel att hantera. Lämpligtvis i anslutning till fikarummet. Där 

skulle de även kunna skriva ut de ritningar som de behöver. Det kan vara bra då det ibland kan 

vara retligt att gå in och be om utskrifter, igen, då ritningar tappas bort och försvinner ofta. 

Skulle spara en del tid för oss också. Det måste dock vara enkelt att göra det och lätt att förstå 

hur man ska göra annars blir det inte av att den används. Ska man använda en sådan här station 

är det också viktigt att någon ser till så att den alltid innehåller den senaste informationen. 
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Bilaga 4: Intervju med respondent AL2 
• Hur ser produktionsplaneringen ut idag? 

o Hur gör ni er tidsplan? 

Jag kommer ofta in sent i projekten så jag är inte med och gör tidsplanen. Den 

gör oftast platschefen tillsammans med kalkyl och inköp samtidigt som de gör 

en produktionskalkyl och en inköpstidplan. 

 

o Arbetsplanering? 

Jag gör arbetsberedningar tillsammans med yrkesarbetarna där vi går igenom 

arbetsmomenten, vilka möjligheter och risker som finns, vad för material som 

behövs och vilka verktyg vi behöver. Behöver vi så använder vi ritningar att titta 

på och jag skriver ner det vi kommer fram till på papper. Oftast är det bara 

snickarna och jag som gör arbetsberedningarna men är underentreprenörer 

inblandade i arbetsmomentet ska även de vara med och göra beredningen. 

-Tror du att ni skulle kunna ha nytta av att använda modellen här? 

Ja om det är ett krångligt moment vi går igenom. Att använda modellen ökar ju 

förståelsen för det man gör. 

o Kalkylen?  

Platschefen gör en produktionskalkyl tillsammans med kalkylavdelningen. 

 

• Hur har ni informationen som ritningar, ändringar, beskrivningar samlad? 

Digitalt, allt finns samlat i projektportalen. Vi skriver bara ut ritningar när vi behöver 

dem. Vi använder oss av surfplattor som man kan ta med sig ut på bygget och då har 

man alla ritningar med i den. På så vis slipper man skriva ut pappersritningar. Det är 

smidigt. Jag har även en extra surfplatta som jag kan ta med och lämna hos snickarna, 

då är tanken att ladda surfplattan med de ritningar som snickarna behöver just för det 

momentet de ska göra då. Detta har jag inte hunnit testa ännu dock, surfplattan är 

alldeles ny. Tanken är också att de ska kunna använda surfplattan till egenkontroller, 

när ett moment är gjort är det bara att fota direkt. Det förenklar för mig då jag inte 

behöver hålla koll när momenten är klara så att jag hinner fota innan det är för sent, jag 

behöver bara lägga in informationen på rätt ställe sen. 

 

• Hur fungerar samordningsmötena? 

Alla inblandade, till exempel rörläggare, målare, snickare och köksmontör samlas här 

på kontoret. Vi går igenom vad alla gör och hur de ligger till gentemot tidplanen. 

Stämmer det eller behöver vi justera något, behöver någon mer personal eller behöver 

någon rikta in sig på något visst moment för att arbetet ska flyta på smidigt för alla och 

för att hålla tidplanen. Finns det några problem tar vi upp dem, vi informerar även om 

det är några stora leveranser på gång. Vi använder oss av ritningar i pappersformat och 

av tidplanen som sitter på väggtavlan och jag sitter med papper och penna och 

antecknar. Så här är jag van att arbeta, det skulle funka bra att slänga upp ritningen på 

en stor skärm också men på ett så här litet projekt fungerar det lika bra med 

pappersritningar. Vid större projekt eller komplexare moment skulle man nog kunna ha 

mer nytta av att visa ritningarna på en stor skärm. 
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• Hur genomför ni era veckomöten med yrkesarbetarna? 

Veckomöten har vi på fredagar, då är det jag, platschefen och snickarna som träffas och 

går igenom lite allmän information och vad som händer framöver. 

-Hur skulle användandet av 3D-modeller påverka mötena? 

Inte alls egentligen då vi inte tar upp sådana frågor på de här mötena, det är mer 

på UE-mötena (Första Montörs möten) vi använder oss av ritningar.  

• Vad är VDC för dig, och vad är dina erfarenheter/kunskaper om VDC? 

Jag har inte särskilt mycket kunskap om VDC och inte så mycket erfarenhet heller, inte 

mycket alls faktiskt. För mig är väl VDC egentligen Solibri och 3D-modellen. Jag har 

använt Solibri litegrann för att se krockar och ett annat program, tror det var Bluebeam, 

för att lägga in dokumentation om brandtätningar i modellen. Man länkar foton och 

information direkt till rätt ställe i 3D-modellen, på så vis slipper man märka ut på 

pappersritningar och hänvisa i dokumentet till ritning och foto som man gjort tidigare. 

Det underlättar en hel del. 

 

o Använder ni digitala verktyg i produktionen?  

-Till exempel då 3D-modeller. 

Litegrann gör vi det, jag har inte gjort det så mycket. Det är väl för att jag inte 

kan använda modellen. Hade jag haft mer kunskap om hur man gör hade jag nog 

använt den mer. Det är ju smidigt, till exempel vid mängdning. Där skulle det ju 

kunna underlätta en hel del men jag sitter med skalstock och ritning för det är 

det jag kan och är van vid. Jag tror det vore bra om man fick gå kurser i att 

hantera modellen. Basic kurser där man får lära sig att ta fram mängder och hur 

man vänder och vrider på modellen och liknande. Det räcker med basic-

kunskaper, det är det vi har nytta av här. 

 

o Upplever du något motstånd mot att använda ny teknik hos er? 

Nej. Ledningen vill att vi ska använda det mer. Det är inte uttalat hur vi ska 

använda det, bara att. Hur yrkesarbetarna känner inför det vet jag inte, det är nog 

olika.  

 

• Hur tror du VDC skulle kunna påverka produktionen? Var tror du det hade gjort 

störst skillnad? 

Jag vet inte riktigt. Kanske när det är många olika typer av något, till exempel en 

innervägg, och när det blir mycket detaljer i konstruktionerna. Modellen är bra för att få 

förståelse för varför saker är på ett visst vis och för att lättare se var alla installationer 

ska vara. 

-Vill du jobba mer med VDC? 

Ja, så länge det förenklar för mig. Blir det för mycket merjobb för mig är jag inte 

intresserad av det. 

•  Hur hade du velat jobba med VDC?  

-Tror du det vore bra att arbetsledningen eller yrkesarbetarna hade surfplattor 

eller tror du att en BIM-kiosk vore bättre? 

Själv tycker jag det är smidigt med en surfplatta, när jag gör till exempel egenkontroller 

och skyddsronder har jag med den ut och skriver direkt på den, det spar tid. Ute hos 

yrkesarbetarna tror jag mer på en BIM-kiosk än på surfplattorna. Den är enklare för 

snickarna att hantera och den ger en större bild så det är lättare att se. jag tror på Blir 
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projekten för stora till ytan kanske det inte är lika smidigt med en BIM-kiosk. Tror att 

för de yngre funkar det nog bra med en surfplatta men för de äldre är det bättre med en 

dator för den är enklare att hantera. 

 

• Ser du något hinder eller något negativt med att arbeta med VDC? 

Ser inget negativt med det, det är bara att lära sig. Tror att det behöver finnas någon som 

visar fördelarna med VDC, någon som visar hur bra det är för att skapa motivation till 

att vilja lära sig att använda det. Det är mycket jobb innan man kommer igång och har 

lärt sig och blir det för svårt struntar man i det och gör som man brukar istället. Därför 

behövs det någon som håller i det och är drivande, tills man har kommit igång i alla fall.  

 

• Ser du ett behov av en förändring av arbetsrollerna, eller eventuellt att det behövs 

nya arbetsroller som komplement till befintlig arbetsledning? 

Jag tror att det vore bra med någon som håller i arbetet med modellen, någon som kan 

den och är drivande. Jag tror att det  
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Bilaga 5: Intervju med respondent AL3 
• Hur ser produktionsplaneringen ut idag? 

Jag är ganska ny på NCC och har fått ta över produktionsplaneringen från den förra 

platschefen och håller fortfarande på att lära mig de olika programmen. 

 

o Hur gör ni er tidsplan? 

Tidsplanen försöker jag jobba med löpande och försöker omvandla den från föregående 

platschef till så som jag är van att ha den. Jag vill ha den levande med avstämningar för 

att se vad som händer. Gör du inte avstämningar är det svårt att se konsekvenser av 

tillexempel väder som skjuter olika moment framåt i tid. Jag vill också få ner tidsplanen 

på en visuell 4-veckors tidplan så man får en bra styrning.  

-Har du använt 3D-modellen något och ser du den som ett hjälpmedel för 

produktionsplaneringen? 

Jag har börjat hitta i modellen nu, men jag har inte sett den som ett värdefullt hjälpmedel 

för planeringen, än. Jag har jobbat väldigt lite med 3D-modeller tidigare, men rent 

produktionsmässigt, för att se hur vi ska gå tillväga, är den ett jättebra verktyg. Då jag 

är ny i NCC:s system är inte modellen mitt största hjälpmedel just nu utan jag fokuserar 

på att komma in i själva byggprocessen här. Jag tror dock att VDC är utvecklingen och 

jag tror på det här. 

o Arbetsplanering? 

Utifrån tidsplanen kan man varje morgon gå igenom vad som har hänt, vad som 

händer nu och vad som kommer framåt i veckan med yrkesarbetarna. Alla 

yrkesgrupper ska vara med på den morgonsamlingen så man kan ha en 

kommunikation direkt och att alla ser att x behöver vara klar då för att y ska 

börja med detta arbetsmomentet den dagen. Jag tror att man skapar en annan 

gruppkänsla mellan yrkesgrupperna då, vilket jag tycker är viktigt och försöker 

skapa.  

 

o Kalkylen? 

Jag har inte kommit in i kalkylprogrammet ännu, jag håller på att lära mig 

ekonomistyrningen och lär mig det förhoppningsvis snabbt.  

 

• Hur har ni informationen som ritningar, ändringar, beskrivningar samlad? 

Informationen om projektet har vi samlat i datasystemet och informationen uppdateras 

hela tiden, och det skickas ut ett meddelande när uppdateringar skett. Modellen 

uppdateras hela tiden och det är den vi kollar på i första hand när vi behöver kolla något. 

Handlingarna uppdateras därefter utifrån den. I det här projektet har vi inte så mycket 

utskrivna ritningar, även om det är ganska skönt att ”känna” på ritningarna ibland. Jag 

tycker dock att det är bra att vi inte har så mycket ritningar utskrivna, även om det är en 

trygghet med ritningar då det är det man är van vid. När vi kollar i modellen är det 

väldigt skönt att ha stöd av projekteringsledaren som har bra koll på stommen och 

modellen, att han kan visa och hjälpa. Projekteringsledaren sitter i boden här ute på 

bygget och verkar i en mycket bredare roll än vad det kanske var tänkt, vilket är väldigt 

värdefullt, framförallt när man kommer som ny platschef.  

-Vad har ni för möten ute i produktionen? 

Vi har byggmöten var fjärde vecka, veckomöten/samordningsmöten med UE var tredje 
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vecka, samordningsmöten med Serneke, som bygger på fastigheten intill, varannan 

vecka och interna veckomöten varje vecka. 

-I projekteringen använder de sig av projektstudiomöten, vet du vad det är? Har 

du fått vara med på något sådant? Skulle den mötesstrukturen vara aktuell i 

produktion också? 

Jag har inte varit med på något projektstudiomöte under projekteringen hos NCC men 

jag tror att det är en typ av visuell projektering som jag varit med om på tidigare arbeten. 

Jag tror att den mötesstrukturen skulle vara bra, men vågar inte säga för mycket då jag 

inte riktigt vet hur det fungerar här. En mötesstruktur med beslutsfattande personer på 

möten är viktigt i produktionen också, för att få svar direkt, och man borde vilja ha det 

mer åt det hållet ute i produktion också. Behöver ett projekt en snabb projektering är det 

extra viktigt att beslut kan fattas snabbt och på plats, det är ett arbetsmöte man är på då, 

inte ett informationsmöte där man måste gå hem och hämta något eller föra frågan 

vidare. Drar projekteringen ut på tiden läggs sällan motsvarande tid till under 

produktionen utan tiden blir tight här. Det är väldigt viktigt att kommunicera att på 

mötena ska delaktiga personer ha mandat att fatta beslut, och att varje vecka vi drar över 

påverkar byggtiden. Där tror jag inte att man är idag, utan det är dit man måste komma. 

• Hur genomför ni era veckomöten? 

Idag kommer jag hålla mitt första veckomöte och jag kommer utgå från föregående 

protokoll. På de interna veckomötena, varje onsdag på arbetsplatsen, medverkar 

platsledningen, lagbasen och en från prefab-företaget. Här går vi igenom arbetsmiljö, 

handlingar, knäckfrågor och vilka uppgifter som behövs för att vi ska ta oss framåt. Vad 

har hänt? Vad ska vi tänka på? Det är viktigt att få ett namn på vem som ska göra en 

specifik uppgift, inte att ”någon” ska fixa det, annars blir det inte gjort. Det skapar lite 

press på personen att genomföra saker, och man skapar möjlighet att följa upp och 

undersöka vad som kan förändras om saker inte är gjorda. Annars blir det mycket lösa 

saker/moment som påverkar vår framdrift och med dagens pressade byggtider funkar 

inte det. 

-Är alla era yrkesarbetare med på dessa möten? 

Yrkesarbetarna är inte med på veckomötena utan lagbasen ska förmedla informationen 

ut på bygget. Yrkesarbetarna ska ha egna möten men det har inte kommit igång än, 

tanken är att ha en typ av morgonsamling där säkerhet, risker och dagens moment osv 

gås igenom med alla yrkesarbetarna på bygget. Vi har dock inte utrymme för alla 

arbetarna utan lär få ha dessa möten med de ledande montörerna för UE och våra egna 

arbetare. Alla får då berätta var de befinner sig och vad de sysslar med, vilket är väldigt 

bra att veta om något skulle hända. Detta markeras på tavlan i boden där tidsplanen ska 

presenteras. 

-Du har börjat arbeta med en tavla med magnetremsor, skulle inte det kunna vara 

en stor skärm? 

Jag gillar att ha en fysisk tavla där man lätt kan flytta och skriva till saker och ting, och 

där folk på till exempel UE-mötena själva kan gå upp och flytta sina moment vilket ger 

mer delaktighet än om någon sitter vid datorn och styr. Men sen är det klart att man ska 

digitalisera det som görs, till exempel med en touchskärm, men jag tror inte jag kan 

börja med att handla för massa pengar nu direkt. Suddar man mycket och när till 

exempel någon är borta och någon annan får hoppa in och ta emot information som ska 

in är det enklare med en fysisk tavla då det annars krävs att alla måste kunna hantera 

programmet rätt annars behövs det någon som ska administrera det digitala. 
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• Vad är VDC för dig, och vad är dina erfarenheter/kunskaper om VDC? 

Jag har varit på projekt med 3D-modeller tidigare men inte så detaljerade modeller som 

det är i det här projektet. Jag har dock inte gjort mycket mer än att kikat i modellen 

tidigare.  

-Vad tycker du om att jobba med modellen? 

Jag tycker det är jättebra. Då är det väldigt enkelt att förstå och förmedla vissa moment 

samt hålla ordning på alla material såsom vilka skruvar det ska vara, vilken leverans de 

kom med och var de finns på byggplatsen.  

-Är en så tydlig modell ett sätt att minimera fel? 

Ja, men det gäller att modellen är ritad så från start. Det är svårt att skapa en modell i 

efterhand i ett projekt. 

o Upplever du något motstånd mot att använda ny teknik hos er? 

Nej inte här. Det är klart att de nog vill ha både och, sin ritning de är vana vid 

men även möjligheten att kunna vrida och vända på modellen för att öka 

förståelsen. Jag tror det är viktigt för den kommande generationen för de har inte 

samma erfarenhet. Ta tillexempel en 50-talist som har snickrat hela sitt liv, han 

förstår ritningarna och hans erfarenhet gör att han ser innehållet i ritningarna på 

ett annat sätt och kan använda det. 

-Tycker du att det var motstånd på tidigare projekt? 

Nej, där nästan efterfrågades det. Man ville ha bättre sätt att visualisera.  

• Hur tror du VDC skulle kunna påverka produktionen? Var tror du det hade gjort 

störst skillnad? 

Som jag tror är det är framförallt fram till ytskikt man har mest värde av det. 

Grundläggning, stomme, infästningar och så vidare, men kanske inte så mycket för att 

sätta köksskåp eller vid målning. Det är de stora momenten, där tror jag man har mycket 

värde i detta. 

-Tror du att det skiljer sig från projekt till projekt? Finns det vissa projekt som 

har mer nytta av det än andra? 

Egentligen inte, men det är klart om det ska renoveras och det inte finns en modell är 

det lite svårt att skapa en modell. 

-Men om det finns en modell sen tidigare då? 

Då är det en annan sak, då är det jättevärdefullt. Då kan man se hur saker och ting är 

lösta, kopplade osv. Vid nybyggnationer och utbyggnader kan man skapa en modell för 

den nya delen och då är det värdefullt. 

• Hur hade du velat jobba med VDC? 

Nu vill jag inte sluta jobba med det, nu vill man ha det på alla projekt. Det är väldigt 

enkelt att visa och förklara när man kan hantera programmen.  

-Vem ska ha informationen och i vilken form? Arbetsledningen bara eller 

yrkesarbetarna också? Tror du att man ska ha modellen på kontoret eller att 

arbetsledningen har med sig en surfplatta ut på bygget med den info de behöver i 

den? 

Jag tror på en kombination, det beror på hur engagerade personerna är. Vill arbetarna 
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arbeta med det ska de ha möjlighet att ha en surfplatta, vill de inte bära på den själv kan 

det finnas skärmar inne i bodarna, helst, där de kan gå in och trycka, alternativt be någon 

komma med och kika.  Sen är det jättevärdefullt om arbetsledningen kan ta med sig en 

surfplatta ut och kan bolla frågor direkt på rätt plats. 

• Ser du några hinder med att arbeta med VDC? 

Det gäller att modellen är exakt, det får inte vara ett mått fel. Skulle måtten inte stämma 

överens mellan ritningarna och modellen vet man inte vilken man ska tro på, ritningarna 

måste komma från modellen. 

-Det pratas en del om att med dagens väl projekterade projekt blir snickarna mer 

monteringspersonal, är det något du reflekterat över? 

Jag hade en snickare en gång som sa att en snickare alltid har en 3”spik i fickan, det 

löser de flesta problem. Det är klart det äldre gardet som jobbat med trä ser sig som 

snickare och har mycket yrkesstolthet. Det är något som försvinner lite nu, det är något 

man ser men inte funderar så mycket på, det ser ut såhär nu. Prefab kontra platsgjutet 

beror på om det är högkonjunktur eller ej. Vid högkonjunktur är prefab dyrt och har 

man kunskapen att platsgjuta är detta billigare, men under lågkonjunktur är prefab 

billigare. Risken finns att man tappar kunskapen om platsgjutning om man kör mycket 

prefab, vilket gör att det blir en balansgång och känslig fråga om man ska välja prefab 

eller platsgjutet. Kör man bara prefab tappar man kompetens och konkurrenskraft. 

• Ser du ett behov av en förändring av arbetsrollerna, eller eventuellt att det behövs 

nya arbetsroller som komplement till befintlig arbetsledning? 

Det underlättar att ha någon ute i produktion som varit delaktig i projekteringen, som 

vår projekteringsledare i det här projektet. Att denne även är väldigt duktig på modellen 

underlättar för oss i arbetsledningen och det är ett bra stöd. Jag tror det är viktigt att de 

som är i produktionen har fått vara med tidigt i projekteringen och i alla fall fått se och 

lyssna. En erfaren platschef kan tidigt i projekteringen tala om ifall något inte funkar 

ute i produktion, och det är en fördel för projekteringen. Då får man projekt som faktiskt 

är genomförbara och man kan undvika vissa problem.  
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Bilaga 6: Intervju med respondent AL4 
• Hur ser produktionsplaneringen ut idag?  

o Hur gör ni er tidsplan? 

Tidsplanerna görs i Power Project, ett eget system som inte är kopplat till 3D-

modellen utan är ett rent tidsplaneringsverktyg. Platschefen gör den 

övergripande tidsplanen ihop med projekteringsledaren. Jag är delaktig i 

tidsplaneringen för de närmsta 4 veckorna och den görs i samma program. Tidigt 

i höstas blev det inga 4veckors-tidsplaner gjorda i dataprogrammet utan då hade 

vi en vanlig White Board där vi skrev upp vad som hände den närmsta tiden till 

exempel gjutning osv.  

 

• Hur har ni informationen som ritningar, ändringar, beskrivningar samlad? 

Vi har pappersritningar, tagna från modellen, i pärmar. Modellen är bra men är för min 

del fortfarande ett komplement till ritningarna, bäst blir det med båda varianterna. 

       -Hur fungerar era skyddsronder? Hur dokumenterar ni dessa?  

Under skyddsronden antecknas det med penna och papper och sen skrivs själva 

protokollet i verksamhetssystemet. Protokollet skrivs ut och hängs upp på en tavla i 

boden och det är viktigt att komma ihåg att bocka av både på pappret och i systemet när 

något är fixat. Släcks inte någon punkt i verksamhetssystemet hänger den punkten med 

till nästa gång. Visst kan man skriva protokollet elektroniskt direkt på plats, men jag 

tycker det är enklare att skriva det för hand och sen renskriva det i systemet.  

• Hur fungerar samordningsmötena?  

Vi har samordningsmöten varje torsdag med Serneke då våra projekt ligger så nära 

varandra och våra arbetsområden gränsar till varandra. Lokalgatan emellan projekten 

har vi ansvar för nu, förr hade Serneke det, men Serneke får nyttja den för leveranser 

osv och detta behöver planeras ihop. Dessa möten utgår från föregående mötesprotokoll 

och frågor som ifall arbetsområdena behöver förändras och kommande leveranser tas 

upp. Vid dessa möten används inte 3D-modellen men vid diskussioner om 

arbetsområdet används ibland ritningar. På dessa möten är inte jag med så ofta, men på 

samordningsmötena med våra underentreprenörer är jag med. Här händer det att vi 

använder 3D-modellen och visar den via projektorn i mötesrummet. Det har även 

markentreprenören använt sig av vid deras veckomöten. Hittills har det mest varit 

tidsplaner som diskuterats på underentreprenörsmötena. När projektet kommer längre 

finns det möjlighet att 3D-modellen kommer användas mer vid dessa möten då arbetet 

med installationer börjar. Poängen med alla samordningsmöten är att få arbetet att flyta 

så smidigt som möjligt.  

- Tycker du det är bra med 3D-modellen på dessa möten? 

Ja, det tycker jag. När behovet finns så använder man modellen med fördel. Man ser 

krockar tydligt, hur saker och ting hänger ihop och förväntas bli. Man ser även i vilken 

ordning olika arbetsmoment behöver utföras.  

• Vad är VDC för dig, och vad är dina erfarenheter/kunskaper om VDC? 

Det är 3D-modeller för min del. Mycket av det jag använder 3D-modellen till är att mäta 

sträckor, titta på olika sektioner och för att förstå hur saker och ting hänger ihop. 

Projekteringen pågår under byggtiden vilket gör att modellen lever och förändras, så det 
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gäller att hålla sig uppdaterad. Modellen underlättar arbetet då jag slipper gå ut och mäta 

saker på plats.  

-Har du med dig 3D-modellen i en surfplatta ut på bygget? 

Jag har ingen surfplatta, men det skulle kunna vara bra att ha det. Man kan ju ha alla 

ritningar i surfplattan också. Man har ju sprungit mycket med pärmar på bygget vilket 

man då skulle slippa. Jag har försökt att skriva ut relevanta ritningar och sektioner från 

3D-modellen till yrkesarbetarna för att förenkla deras arbete och öka förståelsen, vilket 

har varit uppskattat. Det är ett lite gammeldags arbetssätt men det fungerar. Surfplattan 

skulle vara bra då alla ritningar är på samma ställe och lättillgängligt, men vissa ritningar 

behöver man se större än vad skärmen tillåter. Surfplattan skulle vara bra komplement 

till pappersritningar. Börjar man använda surfplattan så tror jag att man kommer vilja 

göra det mer och mer, man vill ju alltid göra på det enklaste sättet. 

o Använder ni digitala verktyg i produktionen? 

Vid till exempel besvärliga armeringsmoment har jag tagit ut anpassade 

ritningar från modellen och satt i en egen pärm som arbetarna haft med sig där 

ute. Innan påbörjat moment brukar arbetarna och jag även titta på modellen 

tillsammans inne på kontoret. Surfplattan hade kunnat vara bra för att plocka 

upp 3D-modellen ute på plats, men då skulle det inte räcka med att bara 

arbetsledningen har surfplattor eftersom arbetarna skulle behöva modellen under 

hela arbetet.  

-Hade yrkesarbetarna velat använda surfplattan med modellen i tror du? 

Vissa av dem skulle nog gärna använda den, andra inte. Jag tror inte man kan släppa allt 

ansvar helt, vissa beslut behöver arbetsledningen vara delaktiga i. Jag skulle kunna tänka 

mig att det vore bra om de kunde använda surfplattan på samma sätt som den anpassade 

pärmen jag berättade om tidigare. 

o Upplever du något motstånd mot att använda nya tekniker hos er? 

Nej det upplever jag inte. Eventuellt hos de allra äldsta, men arbetet med 

armeringen och nyttan vi hade av 3D-modellen där släckte deras tvivel. Prefab-

montören blev introducerad till modellen här och använder den nu mycket i sitt 

arbete, och tycker den är bra. 

 

• Hur tror du VDC skulle kunna påverka produktionen? Var tror du det hade gjort 

störst skillnad? 

Vid tillexempel komplicerad armering är modellen väldigt värdefull då är det nästan 

omöjligt att från en 2D-ritning få tillräcklig information. Det är inte alltid man ser vilka 

järn som hänger ihop och behöver läggas samtidigt, här har modellen varit väldigt bra 

för oss. Modellen är bra för att man kan upptäcka problem i förväg och den ökar 

förståelsen för hur viktig arbetsordningen är i vissa moment.  

VDC, och då främst modellen, har varit till stor hjälp för mark-entreprenören då det blir 

tydligare med till exempel höjderna och lutningar i modellen gentemot en platt ritning. 

När utmätaren var borta satta vi faktiskt ut vissa fundament med mått utifrån modellen.  

Montageordningen förtydligas i modellen och det syns vilka delar som faktiskt hänger 

ihop, något som kan vara svårt att tyda på 2D-ritningar. Även planeringen kan hjälpas 

av VDC, ser du i vilken ordning moment ska göras är det lättare att planera jobben och 

material-leveranserna.  
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Modellen är även bra för att se till att man inte missar viktiga moment, tillexempel 

takavvattning som skulle ner i vissa fundament, får vi med det direkt är det bättre än att 

man kommer på det i efterhand och måste korrigera.   

VDC är väldigt användbart både i utförande- och planeringssyfte och om det inte är ett 

allt för enkelt projekt så vill jag inte hamna på ett projekt utan VDC.  

• Hur hade du velat jobba med VDC?  

Jag vet inte riktigt. Projekteringsledaren är väldigt engagerad och såg till att vi började 

använda modellen i vårt projekt. Han finns tillgänglig här på arbetsplatsen men vi har 

kikat i modellen mycket på egen hand, och lärt oss allt eftersom. Det behöver finnas 

mer konkret hur vi faktiskt ska jobba med det. 

-Hur hade det funkat om inte projekteringsledaren fanns på arbetsplatsen? 

Då hade jag inte haft modellen, jag hade inte ens vetat att den fanns. Nu har vår region 

anställt en person med VDC-ansvar vilket är positivt. Finns det någon med kunskap och 

som är engagerad är det mycket lättare att saker och ting blir av. De satsar på VDC och 

planen är att de ska arbeta mer med VDC ute i produktion på passande projekt framöver, 

såsom sjukhusprojekten i Eksjö och Ryhov. 

-Upplever du att det var ett bra sätt att lära sig modellen på egen hand eller hade 

du velat ha någon typ av utbildning? 

Det är aldrig fel med utbildning så man vet hur man genomför vissa moment, till 

exempel att man måttsätter på rätt sätt. Då litar man mer på den informationen man får 

fram. Sen går allt fortare om man har fått en genomgång, och har tillgång till någon typ 

av manual. Jag skulle bli förvånad om vi inte skulle få någon typ av enklare introduktion 

om hur det funkar och hur man använder det nu när NCC anställt en VDC-ansvarig. Det 

är ju ett sätt att få det att användas mer. Den som inte har använt programmen tidigare 

kommer inte använda det om ingen visar hur det funkar. Modellen är ett sätt att lösa 

vissa problem som om någon detalj saknar ritning så kan informationen fås utifrån 

modellen. 

-Vad vill du ha för typ av hjälpmedel ute på bygget? 

Jag tror det vore väldigt bra med en kombination mellan pappersritningar och en 

surfplatta med tillgång till all information. Surfplattan går att använda till det mesta men 

kan inte alltid ersätta pappersritningar till 100%. En BIM-kiosk på bygget, kanske i 

anslutning till armeringen, skulle kunna vara aktuellt och att arbetsledningen har 

surfplattor. En svårighet med en BIM-kiosk är att den inte är bärbar och risken är att om 

den är felplacerad så används den inte. Surfplattan är bra då den motsvarar en tjock pärm 

med all informationen du behöver och där det är lätt att hitta relevant information. Den 

gör det enkelt att snabbt få fram den informationen du söker och den vore ett bra 

hjälpmedel ute på bygget. 

-Ser du några problem med det här sättet att arbeta? 

Ja, nu när det mesta är digitaliserat är det väldigt lätt att revidera gentemot hur det var 

tidigare med handritade ritningar. Ändringarna sker snabbt och det kan ge problem ute 

på bygget då det ställer krav på mottagaren att informationen når hela vägen ut till 

arbetarna. Det händer att arbetarna går runt med gamla ritningar, även om de fick 

ritningen igår så kan den vara inaktuell idag och det gör att arbetsledningen måste ha 

koll på att alla använder rätt ritningar.  Det i samband med att allt ska gå så fort nu gör 

att risken är att något blir fel. 
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Bilaga 7: Intervju med respondent YA1 
• Hur förmedlar arbetsledningen information till dig/er idag? 

Vi har många olika sorters möten där information förmedlas. 

Varje morgon har vi ett så kallat 2-minuters möte tillsammans med arbetsledaren och 

alla yrkesarbetare. Då går vi igenom säkerheten och har lite dagsplanering. Vi går 

igenom vad som ska göras och får information om vad som händer, till exempel om det 

kommer några material leveranser eller annat som kan vara bra att veta. 

En gång i veckan har vi Första montörsmöten, då deltar lagbasar eller första montörer 

från alla yrkesgrupper, som snickare, målare, elektriker osv och arbetsledningen. På 

dessa möten kommer ledningen med information, vi går igenom läget och tidsplanen, 

behövs det sätter vi oss med ritningarna och tittar och diskuterar utifrån dem. 

Informationen från dessa möten förmedlar lagbasarna i sin tur till resten av arbetslaget. 

Inför större moment har vi även ett möte där vi gör en arbetsberedning. Då går vi igenom 

vad som ska göras, hur det ska göras och vilket material och vilka hjälpmedel som 

behövs. 

Varje fredag har platschef, arbetsledare och yrkesarbetare från NCC fredagsmöte 

tillsammans, då går vi igenom om det är något särskilt annars pratar vi och fikar, dessa 

möten är mest för trivseln. På det här jobbet är det väldigt bra stämning, branschen kan 

annars vara lite uppdelad. 

-Hade du gillat att ha en 3D-modell att titta på vid dessa informationsmöten, till 

exempel Första Montörsmötet? 

Ja det hade varit jättebra. 3D är väldigt bra, särskilt vid arbetsmoment som rör till 

exempel installationer eller vid köksmontering. 

• Känner du att du har en bra helhetsbild av bygget? 

Ja det tycker jag. Jag känner att mötena tillsammans med dialogen med de andra 

yrkesgrupperna på rasterna ger en bra helhetsbild av projektet och vad som händer och 

är på gång. Detta är ett relativt litet och enkelt projekt vilket gör det lättare att ha en bra 

helhetsbild. Att alla yrkesarbetare sitter tillsammans i en öppen matsal när vi har raster 

är bra för det ger en enkel dialog med underentreprenörerna vilket leder till bättre 

samarbete. När man hela tiden ses, som på rasterna, är det lätt att prata med varandra 

och lösa saker direkt. Det gör att man inte alltid behöver så strukturerade möten. 

 

• Hur hanterar ni ritningar/information idag? 

När man behöver en ritning ber man om den och hämtar den hos arbetsledningen. Vi 

använder ritningar i pappersform, vi har aldrig med oss ritningarna i en surfplatta. Jag 

skulle personligen inte vilja ha en surfplatta istället för pappersritningar, det blir för 

krångligt. Pappersritningar går åt, de försvinner och förstörs lätt, tänk vad surfplattor 

det skulle gå åt om man använde dem istället för pappersritningar. Ofta vill man också 

kunna göra anteckningar på ritningen, då är det enkelt om de är av papper. Storleken på 

ritningen begränsas också av surfplattan, många gånger är det behövligt att ha ritningar 

i större format, som A3. 

-Hur hanterar ni revideringar av ritningarna? 

Om det görs en revidering av en ritning på de moment vi arbetar med just då så kommer 

arbetsledningen ut med nya ritningar. På det här projektet har det varit väldigt lite 
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revideringar så det har varit enklare, på större projekt kan det vara betydligt fler och 

därför också besvärligare. 

• Känns tidsplanerna tydliga? 

Ja det tycker jag. De är jättebra, särskilt den som är mer detaljerad (pekar på tavlan där 

tidsplanen är uppskriven för hand och indelad veckovis och efter vad som händer).  

 

• Händer det att arbetsmoment mellan olika arbetsgrupper krockar? 

Ja det gör det, till och med på ett litet projekt som det här. 

-Händer det ofta? 

Nej, inte på det här projektet. Här är planeringen bra och vi har ett väldigt bra 

samarbete med våra underentreprenörer, vi har en bra dialog oss emellan. 

o Vad händer när det uppstår en krock?  

Vi får förstås lösa situationen, till exempel genom att ändra arbetsmoment eller att 

försöka samsas om platsen och arbeta runt varandra. Ibland leder det till stillastående 

ett tag, tar ju alltid en stund innan man kommer igång med ett nytt moment. Oavsett om 

det står still eller bara tar längre tid leder det till förlorad tid. 

 

o Upplever du att det tar mycket tid? 

Självklart leder det till att vi förlorar tid. 

 

• Händer det att ni blir stillastående av andra orsaker?  

Ja till exempel materialbrist och sena inköp. 

• När det uppstår situationer där det behövs olika ritningar/handlingar för att lösa 

problem, hur hanteras detta i dagsläget? 

Då går vi upp till platschefen eller arbetsledaren och pratar med dem. Vi tittar på 

ritningarna, mestadels i datorn men ibland på papper, och diskuterar hur vi ska göra. 

 -Hade du tyckt att det varit bra att ha 3D-modellen att titta på i sådana här 

lägen? 

Ja då, men jag vill inte bara ha modellen. Man behöver jobba med både 2D och 3D 

ritningar. 

• Vad är din erfarenhet av VDC, tillexempel informationsmodeller i 3D, digitala 

ritningar och anpassade ritningar i pappersformat? 

Har inte jobbat jättemycket med det, mest sett det bara. De gånger jag använt till 

exempel 3D-ritningar har det fungerat väldigt bra, det har varit positivt. Köksritningar 

till exempel är väldigt bra att ha i 3D. 

• Tror du det skulle underlätta ditt arbete om du använde dessa hjälpmedel? 

Det är klart att det underlättar med 3D, det är ett bra komplement. 

• Hade du velat jobba med dessa hjälpmedel ute på bygget?  
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Det kunde vara bra att ha tillgång till en modell på Första Montörs mötena, skulle vara 

bra att ha den att titta på när vi diskuterar olika saker. En 3D-modell gör det lättare att 

se och förstå vad man pratar om. Det kunde även vara användbart om arbetsledaren tog 

med en surfplatta med ritningar och modell ut och man tillsammans kunde kolla 

ritningarna på plats.  

o Vill du ha tillgång till modellen själv? Eller räcker det med att några har 

det? Vilka i så fall? 

Nej det vill jag inte. Räcker bra om arbetsledaren har det. Vill någon annan ha det är det 

så klart okej men jag vill inte ha en surfplatta med mig ut när jag arbetar. Det blir 

besvärligt, var ska jag göra av den när jag arbetar? 

• Tror du det spelar någon roll vilket sorts projekt det är, med tanke på storlek och 

komplexitet? 

Ja det är klart det gör, ta till exempel projektet som kommer komma på Skaraborgs 

Sjukhus så småningom. Det är ett så stort projekt att där kommer man nog ha väldigt 

stor nytta av modellen tror jag. Modellen kan man väl ha nytta av i alla projekt 

egentligen men extra mycket på större projekt. 

-Ser du någon nackdel eller något hinder med att arbeta mer med VDC? 

Nej, det gör jag inte.  
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Bilaga 8: Intervju med respondent YA2 
• Hur förmedlar arbetsledningen information till dig/er idag?  

Det är olika beroende på vilken platschef man har. Ibland är det bara pappersform, 

ibland fredagsmöten ibland muntligt. Platschefen här är bra och väldigt öppen, här är 

det mycket muntligt, mer muntligt än skriftligt.  

-Föredrar du det muntliga framför skriftligt? 

Ja det gör jag, jag är ingen teoretiker. 

• Känner du att du har en bra helhetsbild av bygget?  

På det här projektet har jag bra helhetsbild, men det beror också på vilken platschef man 

har. Vår platschef vill att vi ska styra oss själva här och då behöver man ha mer koll på 

vad som händer runt om kring. Vissa platschefer vill ha mer upp strukturerat där man 

som yrkesarbetare bara ska fokusera på sitt moment och inte fundera så mycket på vad 

andra gör.  

-Vilket sätt tycker du är roligast att arbeta på? 

Det är roligast att jobba såhär, där man sköter sig mycket själv.  

• Hur hanterar ni ritningar/information idag? 

Jag gillar inte ritningar och föredrar om arbetspartnern har hand om den biten. Sen beror 

det på vad man ska göra. Man går igenom vad som ska göras innan och sen kommer 

man ihåg det eller tar med ritningar om det behövs. 

  

• Hur fungerar era veckomöten?  

Vi fikar och pratar om allt ifrån strunt till bygget och vad som händer. Det är enbart 

muntligt på dessa möten. 

 

o Skulle du vilja använda en 3D-modell här? 

Det beror på projektet och i det här projektet hade vi inte haft så mycket nytta av en 3D-

modell. I ett tidigare projekt hade vi stor användning av 3D-modellen.  

 

• Hur presenteras tidsplanen? Känns den tydlig?  

Tidsplanen presenteras sällan särskilt tydligt och jag brukar inte lägga så stort fokus på 

den i pappersformat. Tidsplanen är alltid flytande och mer som en typ av överblick av 

projektet. Jag tycker inte att den heltäckande tidsplanen är särskilt tydlig utan den 

måste slås ner i mindre delar, tillexempel veckovis. En tidplan är alltid levande och det 

är viktigt att yrkesgrupperna pratar med varandra för att samordna och för 

sammanhållningen i projektet. Sammanhållning är a och o i ett projekt, och det är 

väldigt bra på det här projektet. Vår platschef är väldigt mån om produktionen och 

prioriterar sammanhållningen.  

 

• Händer det att arbetsmoment mellan olika arbetsgrupper krockar?  

Ja det händer varje dag, och då är det så viktigt att man kommunicerar med varandra. 

 

o Vad händer då?  

Sker det gäller det att försöka byta arbetsmoment för att slippa bli stillastående och då 

är det viktigt att ha en bra inblick i projektet så man kan lösa det på egen hand och inte 
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behöver lägga timmar på att försöka komma på vad man kan göra istället. 

 

o Upplever du att det tar mycket tid? 

Det tar väldigt mycket tid när krockar sker, vilket kostar massor med pengar.  

 

• Händer det att ni blir stillastående av andra orsaker?  

Materialbrist, det är viktigt att ligga före med materialet, det är bättre att leveransen 

kommer en vecka för tidigt än att vi får vänta på den. Det funkar dock bra här, vår 

arbetsledare är duktig på det, han är dels snickare i grunden och intresserad av 

produktionen och då tycker jag det blir bättre. Är du inte intresserad som arbetsledare 

får du yrkesarbetarna emot dig.  

• När det uppstår situationer där det behövs olika ritningar/handlingar för att lösa 

problem, hur hanteras detta i dagsläget? 

Det beror på hur allvarligt felet är. Ofta kan man kanske lösa det ihop med elektrikern 

eller rörmokaren själv, annars går man till arbetsledningen. Då går man ofta ut ihop till 

platsen där problemet finns och diskuterar fram en lösning där. Då kanske man struntar 

i ritningen och gör något som faktiskt funkar i verkligheten, men dessa beslut måste tas 

med arbetsledningen. Flyttar man tillexempel en vägg är det viktigt att se vilka andra 

saker som påverkas, och då vore det väldigt bra med en modell för att se det lättare.  

 

• Vad är din erfarenhet av VDC, tillexempel informationsmodeller i 3D, digitala 

ritningar och anpassade ritningar i pappersformat?  

Jag har inte så mycket erfarenhet och jag tänker på 3D-modellen när jag hör VDC. Jag 

tror att användandet av modellen kan utvecklas mycket med olika hjälpmedel. Istället 

för en ritning skulle man kanske kunna ha några surfplattor eller liknande med sig ut.  

-Skulle du gilla att ha den med dig ut själv och kika? 

Ja, men jag tror de är för sköra, de behöver jobba på att få dem mer stabila/tåliga. Sen 

finns det i och för sig skal till dem som är utvecklade för att tåla mer. Jag tror att 

framtiden är surfplattor och 3D-modellen ute i produktion.  

-Är du öppen för att jobba med dessa nya verktyg? 

Ja det är jag, det är nog det som är framtiden.  

• Hade du velat jobba med dessa hjälpmedel ute på bygget?  

Ja. 

o Vill du ha tillgång till modellen själv? Eller räcker det med att några har det? Vilka 

i så fall? 

Man borde ha var sin, men det kanske är mer rimligt i början att ha typ 4-

dockningsstationer i boden och de som behöver surfplattan just den dagen tar en. Det är 

ju alltid en inkörningsfas, och det kostar pengar.  

 

• Spelar det roll vilken typ av projekt det är? Vilka typer av projekt tror du det är 

lämpligt att börja med VDC ute i produktionen på? 

Bostadsprojekt där lägenheterna är likadana har inte samma behov då det inte är så 

mycket som kan bli fel. Vid mer komplicerade byggen som tillexempel skolor är det 

väldigt bra med 3D-modeller.  
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• Ser du några hinder med att jobba på det sättet? 

Att man inte får utbildning i att hantera programmen korrekt. Arbetsledningen sitter 

kanske med modellen hela tiden och kan den, sen får vi yrkesarbetare en surfplatta med 

den i slängd till oss och vet inte hur vi ska göra.  

-Ser du surfplattan som ett komplement till ritningarna, eller vill du använda bara 

det ena av det? 

Det är ett bra komplement, men för mig skulle det räcka med bara surfplattan, du når ju 

all information och ritningar från den också.  
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Bilaga 9: Intervju med respondent YA3 
• Hur förmedlar arbetsledningen information till dig/er idag?   

Genom muntlig information och information på papper. 

-Har du varit inne och kikat på 3D-modellen? 

Jag har kikat på modellen med arbetsledaren, tillexempel när det gäller armeringen i ett 

fundament där järnen går om vartannat. Då är det väldigt smidigt att kolla på 3D-

modellen, då ser man hur de tänkt sig.  

• Hur hanterar ni ritningar/information idag? 

Vi har inte haft så mycket ritningar och har jag ritningar med mig ut har jag de i 

pappersform. Det finns en 3D-modell av projektet som projekteringsledaren har gjort 

och hanterar, men vi har inte modellen med oss ut i någon surfplatta.  

 

• Hur fungerar era veckomöten?  

Veckomötena har det varit lite dåligt med tidigare, då en hög chef på kontoret blev 

sjukskriven och den förra platschefen var tvungen att hjälpa till där också, men det är 

bättre nu sen vår nuvarande platschef kom. Vi pratar mest med arbetsledarna.  

- Används modellen här? Vilka deltar på veckomötena? 

All information här blir muntlig, man har inget ”spel” eller något att titta på. Det är bara 

NCC:s egna som är med, UE har samordningsmöten/ue - möten istället där det är en 

representant från varje företag med.  

     - Ni är inte så många egna yrkesarbetare här? Beror det på att bygget till stor 

del består av prefabricerade element vilket leder till mer montagearbeten än 

traditionella snickar-arbeten? 

Ja det gör det, vi är 4 stycken egna yrkesarbetare här och hade det inte varit för att vi 

varit tvungna att göra iordning golven hade vi bara varit 2 egna yrkesarbetare. Jobbet 

blir inte jätteroligt, tillexempel korrigera nivåskillnader som inte är godkända mellan 

olika prefabricerade element, vilket tar mycket tid och är arbete som inte borde behöva 

göras.  

• Hur presenteras tidsplanen? Känns den tydlig? 

Tidsplanen presenteras på papper på väggen i boden och har nyligen kommit upp. Jag 

har inte lagt ner så mycket tid på den då det är ganska nytt. Det är skillnad från hur det 

var förr då vi hade post it-lappar hängandes på schemat på väggen. Lappar som ofta 

trillade ner och man inte visste var man skulle sätta tillbaka dem. 

 

• Händer det att arbetsmoment mellan olika arbetsgrupper krockar?  

Det händer en del att olika arbetsmoment krockar, tillexempel om UE (montörerna) har 

lagt en strömsladd över golvet vi ska slipa, eller att deras svetsare kommer och ska sätta 

balkar där vi ska vara. 

 

o Vad händer då?  

När det sker får vi försöka lösa det, vi är ju på samma arbetsplats. 

 

o Upplever du att det tar mycket tid?  
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Ibland tar det onödig tid, tillexempel om man har med sig massa utrustning som ska 

packas upp och ner när man behöver förflytta sig. 

• Händer det att ni blir stillastående av andra orsaker?  

Det var problem med armerings-leveranser som tog onödig tid. De järnen vi skulle ha 

kom inte när de skulle, sen kom fel järn och sen hette det att de rätta järnen kommit med 

en tidigare leverans. Det var väldigt rörigt med armeringen ett tag.  

 

• När det uppstår situationer där det behövs olika ritningar/handlingar för att lösa 

problem, hur hanteras detta i dagsläget? 

När det uppstår problem går vi till arbetsledningen, antingen ute på bygget eller in till 

kontoret, och behövs det har vi ihop kollat på 3D-modellen. När vi ska börja med ett 

nytt moment tar arbetsledaren och visar i modellen först vilket är jättebra. Det vore inte 

fel för oss arbetare att ha kanske en surfplatta eller något med modellen i med oss ut för 

det blir mycket springande in till arbetsledningen, vilket tar mycket tid.  Så det vore 

skönt att kunna få ha tillgång till modellen själv och kunna vrida och vända lite på 

egenhand för att förstå arbetsmomentet bättre.  

 

• Vad är din erfarenhet av VDC, tillexempel informationsmodeller i 3D, digitala 

ritningar och anpassade ritningar i pappersformat?  

Detta bygget är det första jag är på som använder Virtual Design and Construction, 

VDC, och jag har ingen erfarenhet sen tidigare.  

 

• Tror du det skulle underlätta ditt arbete om du använde dessa hjälpmedel? 

Jag tror att ju mer man använder 3D desto mindre ritningar kommer man behöva, och 

ju mindre ritningar man har desto mer behöver man kolla i modellen. Jag tror det hänger 

ihop.  

 

• Hade du velat jobba med dessa nya hjälpmedel ute på bygget? 

Ja det hade jag. 

 

o Vill du ha tillgång till modellen själv? Eller räcker det med att några har 

det? Vilka i så fall? 

Jag tycker det vore bra att ha en surfplatta med modellen i där ute på bygget som 

vi arbetare kan använda, så man slipper springa fram och tillbaka. Det är inte 

alltid arbetsledningen är lediga eller har tid när det uppstår något problem och 

då vore det skönt att kunna kolla upp vissa saker på egen hand, det vore smidigt. 

Jag tror att jag hade använt modellen om jag fick möjlighet, jag är öppen för det. 

 

• Spelar det roll vilken typ av projekt det är? Vilka typer av projekt tror du det är 

lämpligt att börja med VDC ute i produktionen på? Några arbetsmoment som är 

extra bra?  

Armeringen kan vara olika komplicerad. Är det bara armeringsnät behövs ingenting 

men är det byglar, stick osv får man sätta dessa lite så som man tror att de har tänkt, för 

det är svårt att tyda på 2D-ritningar och här skulle en 3D-modell vara bra. Då kunde 

man ha modellen med sig ut i en surfplatta för att kolla hur de tänkt sig.  

-Tror du att snickarna har nytta av VDC?  

Jag tror att även andra yrkesarbetare har nytta av VDC. Vi betongare har ofta bara några 

ritningar medans till exempel snickarna ofta har många fler. Har de då tillgång till alla 
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dessa och modellen smidigt slipper de mycket jobb med att hålla reda på massa ritningar 

samtidigt. Det känns som om det borde ta mindre tid att förstå olika moment, se hur det 

ser ut osv. 

-Upplever du att du har tillräckliga kunskaper för att hantera modellen själv? 

Skulle du vilja ha någon typ av utbildning för att känna tryggare i hanteringen av 

modellen?  

Jag är ingen datornörd, så långt ifrån man kan komma, men jag tror att man lär sig 

hantera tillexempel modellen snabbt. Det kan nog vara en liten inkörningsport innan 

man kan hantera modellen, men det är det värt. En typ av kort utbildning eller kurs för 

att lära sig grunderna och att man lär sig hur man genomför de moment man har nytta 

av tror jag skulle vara bra. Man kan ju ta genvägar eller omvägar, och det är genvägarna 

man vill ta. 

• Ser du några hinder med att jobba med VDC?  

Jag ser inga direkta hinder med att arbeta på det här sättet. Du kan ju se hela proceduren 

framför dig direkt, det kan ta upp till en timme att få samma information från 2D-

ritningar.  

 

 


