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Abstract 
Purpose: The purpose of this thesis is to minimize the problematics of information 
management between design phase and construction phase within VDC-projects. The 
goal of this thesis is to analyse information management between the design phase and 
construction phase within VDC-projects.  

Method: The method chosen in this thesis to succumb the goals constitutes with 
qualitative methods as analysis of documents, interviews, observations and study of 
literature. 

Findings: The amount of information in a project is set in an early stage to be given to 
various disciplines as requirements of what the BIM-model should contain. The 
management of information should be coordinated by one person with knowledge and 
insight in projects. Managing information could be facilitated by a coordinator and an 
iRoom where the design and production phases are integrated. 

Implications: The thesis clarifies the problematics of managing information and the 
consequences are clear when they defect in knowledge and understanding. 
Recommendations are to study this thesis to get a clear aspect of the problematics that 
can occur due to ignorance. These problems should be addressed in an early stage to 
get a more effective process-management of information. 

Limitations: The limitations were set to the design and production phases. This due to 
analyse information management between these two phases to get a clear view of the 
problematics that could occur within VDC to submit our findings. 

Keywords:  
2D – Two dimensioned 
3D - Three dimensioned  
4D – Four dimensioned, 3D + time 
5D – Five dimensioned, 3D + time & costs  
BIM – Building Information Modelling.  
ICE – Integrated Concurrent Engineering. 
LOD – Level of Detailing. 
VDC – Virtual Design & Construction. 
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Sammanfattning 
Syfte: Examenarbetets syfte är att minska problem i praktikens informationshantering 
mellan projekteringsfasen och produktionsfasen i ett VDC-projekt (Virtual Design & 
Construction). Målet med examensarbetet är att analysera hur informationshanteringen 
mellan projekteringsfasen och produktionsfasen i ett VDC-projekt kan underlättas. 

Metod: Metodiken som används för att uppnå målen utgörs utav kvalitativa metoder 
såsom dokumentanalyser, intervjuer, observationer och litteraturstudier.  

Resultat: Informationsmängden fastställs i tidigt skede för att ge disciplinerna krav på 
vad BIM-modellen ska innehålla. Hantering av information skall koordineras av en 
person med kunskap och insyn i projektet. Informationshanteringen kan underlättas 
med hjälp av en koordinator och en projektstudio där integrering av projekterings och 
produktionsfasen sker. 

Konsekvenser: Arbetet klargör problematiken med informationshanteringen och 
konsekvenserna är tydliga när de brister i form av kunskap och förståelse. 
Rekommendationerna är att studera examensarbetet och ha uppsyn för problemen som 
kan uppstå för att förhindra detta i tidigt skede för att få en mer effektiv 
processhantering av information.  

Begränsningar: Avgränsningar har gjorts mellan projektering och produktionsfasen. 
Detta för att analysera informationshanteringen mellan dessa två faser för att få en 
tydligare bild av problematiken som uppstår inom VDC för att kunna komma fram till 
resultaten. 

Nyckelord:  

2D – Två dimensioner 
3D - Tre dimensioner  
4D – Fyra dimensioner, 3D + tid 
5D – Fem dimensioner, 3D + tid och kostnad  
BIM – Bygginformationsmodell.  
ICE – Integrated Concurrent Engineering.  
LOD – Level of Detailing.  
VDC – Virtuellt byggande.  
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1 Inledning 
Allt fler företag har börjat använda BIM-verktyg då det förväntas effektivisera 
delprocesser i byggprocessen. VDC (Virtual Design & Construction) är ett arbetssätt 
som ska koordinera hur organisationen ska hantera arbetsmetoder och datahantering för 
att effektivt ta nytta av BIM-verktyg, detta görs bland annat genom ICE (integrated 
Concurrent Engineering) där olika aktörer sitter i ett tekniskt rum och jobbar med 
samtidig planeringsprocess. Dock finns det brister i informationshanteringen inom 
VDC som skapar slöseri vad beträffar tid och ekonomi. Detta examensarbete bearbetar 
hur information hanteras mellan projekteringsfasen och produktionsfasen i ett VDC-
projekt, rapporten ska ligga till grund för en effektivare hantering av information till 
framtida VDC projekt. Examensarbetet (15 hp) är en del av programmet Byggnads/väg- 
och vattenbyggnadsteknik (180 hp) som finns på Jönköpings Tekniska Högskola. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Arbetet med BIM ”byggnadsinformationsmodeller” i VDC har ökat exceptionellt och 
flera företag har börjat ställa högre krav på de som upphandlas till diverse projekt. VDC 
samordnar olika aktörer för att tillsammans arbeta mot en informationsrik BIM-modell 
som sedan skall kunna användas i produktionen och förvaltningen. (Mikael Rosenqvist 
– VDC-koordinator/projectcontroller NCC Sverige, intervju, 2015).  

En användning av VDC sägs kunna förbättra företagens resultat om upplägget av 
informationshantering löses. Företag saknar motivation, tid, kunskap, information och 
rättigheter för att kunna samverka mot en förbättring. Ett arbete med VDC kräver 
förändringar i organisationen, (Kunz & Fischer, (2012). Hooper & Ekholm, (2010) 
förklarar att några roller måste definieras. Vem som ska vara involverad, vilka modeller 
som behövs, varför modeller behövs, när modeller behövs, vad modellerna ska 
innehålla, hur byte av modellerna sker med andra parter och vem som är huvudansvarig 
för processen.  

Den information som modellen innehåller kan även användas vid kollisionskontroller 
och mängdavtagning för att minska framtida byggfel i produktionen, (Hooper & 
Ekholm, 2010). Beställaren kan utnyttja BIM-modellen för planer och åtgärder vid 
förvaltningen under hela byggnadens livscykel, (Andersson & Jonsson, 2013). Svensk 
byggtjänst har skrivit en rapport och undersökt hur mycket pengar som kan sparas in 
om ”information och kommunikations hantering fungerar optimalt”. 32 procent av de 
intervjuade i rapporten anser att vissa aktörer kan förbättra sin verksamhet om det 
skapas en bättre informationshantering av projekten, (Svensk byggtjänst, 2014).   

Förluster av information är en faktor inom byggprocessen och BIM är ett verktyg som 
skall eliminera dessa informationsförluster, dock kan inte BIM förändra den mänskliga 
faktorn mellan disciplinerna i de olika skedena. De mänskliga faktorerna kan bland 
annat vara okunskap, dåliga arbetsledare, machokultur och entreprenadtvister. Poängen 
med BIM är att eliminera informationsglapp och inte den mänskliga faktorn genom att 
ständigt arbeta med en BIM-modell, detta för att skapa ett kontinuerligt 
informationsflöde som reducerar kommunikationssteg och eliminerar onödiga 
kommunikationer, (Granroth, 2011).  

I samarbete med NCC utförs detta examensarbete som behandlar informationsmängd 
och informationshantering och dess problemområden under byggprocessen för en 
effektivare arbetsprocess. 
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Weygant, (2011) beskriver att den informationsmängd som skall finnas tillgänglig för 
en BIM-modell bör reflektera slutprodukten samt vilken typ av information det handlar 
om och Eastman, et al. (2008) tar upp hur viktigt det är att vid början av ett projekt ha 
ett startmöte för att identifiera viktiga arbetsmetoder och format. 

Ottoson, (2015) förklarar vikten av att alla delaktiga måste ha korrekt information och 
vara uppdaterade vid tillkommande information.  Linderoth, (2013) skriver att de krävs 
en integrering av projekteringsfasen och produktionsfasen för att maximera effekten av 
arbetet.  

Dossick & Neff (2011) beskriver att BIM inte är en lösning i sig utan att den måste 
koordineras och tid måste avsättas åt arbetsstrukturen för att den ska fungera optimalt. 
Denna information bearbetas i examensarbetet för att finna de problem som finns inom 
informationshantering och dess informationsmängd samt hur de kan underlättas.  

1.2 Mål och frågeställningar 
Målet med examensarbetet är att analysera hur informationshanteringen mellan 
projekteringsfasen och produktionsfasen i ett VDC-projekt kan underlättas. 

• Hur kan det fastställas ändamålsenlig informationsmängd för ett VDC-projekt? 
• Hur kan informationskoordineringen hanteras i ett VDC-projekt? 
• Hur kan information hanteras mellan projekteringsfasen och produktionsfasen 

för ett VDC-projekt? 

1.3 Avgränsningar 
För att få en bättre beskaffenhet på examensarbetet avgränsas rapporten till 
informationshantering mellan projekteringsfasen och produktionsfasen med VDC. 
Projekt som inte är gjorda med VDC kommer inte beskrivas eller beröras i detta 
examensarbete. Rapporten förklarar inte hur uppförandet av ett VDC projekt utan 
behandlar endast hur informationsmängd, koordinering av information och 
informationshanteringen sker med VDC genom dess verktyg som BIM och ICE. 
Rapporten begränsas till projekt som har uppförts av NCC. För en utförlig och 
lättförståelig rapport avgränsas arbetet till det informationsglapp som belyser de givna 
delprocesserna och dess informationsöverföring. Inga datamätningar eller 
enkätundersökningar behandlas. 
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1.4 Disposition 
Denna rapport börjar med en liten introduktion samt hur och varför den skrivs. 
Dispositionen därefter är följande: 

• Kapitel 2 Metod och genomförande 
• Kapitel 3 Teoretiskt ramverk 
• Kapitel 4 Empiri 
• Kapitel 5 Analys och resultat 
• Kapitel 6 Diskussion och slutsatser 

Rapporten är formad likt en trattformad uppställning där relevanta teorier skrivs i 
kapitlet teoretiskt ramverk som ger en grund för frågeställningarna och förklarar 
relevanta fält för detta examensarbete. Vidare presenteras empiri där intervjuer och 
dokument analyseras som en komplettering av föregående kapitel. Kapitlet resultat och 
analys presenterar slutliga analyser och resultat av de tidigare kapitlen teoretiskt 
ramverk och empiri, dessa ligger till grund för frågeställningarnas resultat till detta 
examensarbete. Avslutningsvis diskuteras begränsningar, slutsatser metod och resultat. 
Examensarbetet presenterar även ett förslag för att kunna forska vidare, detta i kapitlet 
diskussion och slutsatser. I slutet finns även referenser och bilagor som har använts för 
att skriva detta examensarbete.
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2 Metod och genomförande 
För att få en god kvalitet på rapporten har kvalitativa undersökningsmetoder valts. De 
metoder som kommer att användas är intervju, dokumentanalys, litteraturstudie och 
observationer som används för att stärka resultatet. Intervjufrågorna utformas samt 
riktas specifikt mot tjänstemännens ämnesområde, detta med hjälp av litteraturstudier 
och handledning för att få en mer korrekt och relevant syn på vad som upplevs i 
praktiken idag. Intervjuer och observationsmetoder utformas med hjälp utav 
(Blomqvist & Hallin, 2014) detta för att kunna få ett vetenskapligt förhållningssätt 
vilket stärker kvalitén i denna rapport. Inledningsvis har en översiktlig litteraturstudie 
gjorts för att få bättre grepp och lättare kunna kategorisera in vad som är relevant och 
icke relevant för informationshantering inom VDC. 

2.1 Undersökningsstrategi 
För att framta information till denna rapport lämpar det sig att ha intervjuer och 
observationer. Detta för att kunna tolka svar och bättre kunna framföra en diskussion 
med den intervjuade. Därför lämpar det sig att arbetet grundar sig på en kvalitativ metod 
istället för en kvantitativ metod. Denna typ av metod är en fördel till att förhindra korta 
och koncisa svar och istället utvidga svaren genom en naturlig intervju. (Blomqvist & 
Hallin, 2014).  

Undersökningen har skett på ett sätt där information samlats parallellt med 
intervjuernas gång. Detta med tanke på att kunna erhålla bra kunskap samtidigt som 
intervjuerna hålls för att kunna diskutera, analysera samt observera på en mer 
vetenskaplig nivå, på detta sätt fås en kvalitativ och bred förståelse av empirin. 
Anledningen till valet av metod är att examensarbetet lämpar sig mer till att undersöka 
teorier och intervjuer för att kunna få en djupare kontakt med vad problemet grundar 
sig i (Blomqvist & Hallin, 2014). 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Detta kapitel förklarar kopplingen mellan frågeställningarna och metoderna som skall 
ge en djupare förståelse för examensarbetet och lättare kunna följa en röd tråd. 

Hur kan det fastställas ändamålsenlig informationsmängd för ett VDC-projekt? 
Frågan besvaras med en översiktlig förklaring av hur det ska gå till teoretiskt och vad 
böcker och manualer säger om hur denna process skall gå till. Frågeställningen 
behandlar även hur det går till i praktiken genom intervjuer i kapitlet empiri för att 
kunna urskilja glappet där emellan. 

Hur kan informationskoordineringen hanteras i ett VDC-projekt? 
För att kunna besvara denna fråga används intervjuer för att kunna identifiera brister på 
vad som inte fungerar. Med möjlighet till platsbesök på byggen och kontor har 
observationer skapat grund och förtroende till frågeställningen tillsammans med det 
teoretiska ramverket.  

Hur kan information hanteras mellan projekteringsfasen och produktionsfasen 
för ett VDC-projekt? 
Med hjälp av det teoretiska ramverket, en analys av empirin samt de två föregående 
frågeställningarna besvaras denna fråga med hjälp av en modell som även kopplar de 
två föregående frågeställningar. 
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2.3 Valda metoder för datainsamling 
Då rapporten grundar sig på kvalitativa metoder väljs fyra olika metoder för att med 
god validitet kunna besvara frågeställningarna. 

 Intervjumetodik 
Informationsinsamlingen är till största del införskaffad med hjälp av intervjuer. Ett 
frågeformulär är utformat efter varje specifik intervju för att skapa en stor bredd och 
kunskap till samtalet som berör ämnet. Intervjuerna är semistrukturerade just för att 
kunna ställa frågor utanför formuläret samt kunna bearbeta och expandera svaren. 
(Blomkvist & Hallin, 2014). Metodiken har valts för att få en inblick på hur teorin 
fungerar i praktiken för att kunna besvara frågeställningarna. 

 Litteratursökning 
Ett examensarbete är ett vetenskapligt arbete, vetenskap innebär att börja söka efter ny 
information samt gå igenom litteratur som redan finns om ämnet det ska skrivas om. 
Litteratur är inte vilken text som helst utan det är alla former av publicerade material, 
alltså böcker tidskrifter i både digital och pappersform men även studentarbeten samt 
konferensuppsatser etc. (Blomkvist & Hallin, 2014). 

Litteratursökningen har skett genom besök till bibliotek och andra databaser för att 
undersöka litteraturtexter med koppling till examensarbetet. Dessutom talar böckerna 
generellt om ämnesområdet och kan möjligtvis ha referenser som kan användas för en 
mer trovärdig källa. (Blomkvist & Hallin, 2014). 

 Observationsmetodik 
I denna metod grundar sig undersökningen på att observera, dokumentera och 
analysera. Här kan det upptäckas kopplingar mellan olika länkar samt identifiera vad 
som går fel och varför. Detta är möjligt då personlig iakttagelse av arbetet sker och på 
detta sätt lättare kunna urskilja vart gränsen går. Observationsmetodik passar in där det 
söks svar på frågor som är av svår karaktär som kan handla om hur en människa beter 
sig och varför. Processen går ut på att besöka företag och dokumenterar alla sorts 
observationer som kan vara från vad som händer, sägs samt karaktärer av olika 
beteenden i den fysiska omgivningen. (Blomkvist & Hallin, 2014). 

 Dokumentanalys 
Denna analys utgörs av BIM-manualer, byggprocess-beskrivning och BIM-litteratur 
samt NCCs intranät som beskriver utförliga moment inom delprocesserna och hur dessa 
ska tillämpas. Dessa används som stöd till det teoretiska ramverket. Valet av dessa 
dokument är för att enkelt kunna beskriva hur teorin tillämpas i praktiken av företaget. 
Dokumenten avgränsas till de delar som berör informationsöverföringen mellan 
projekteringsfasen och produktionsfasen. 
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2.4 Arbetsgång 
Med kvalitativa metoder kan frågeställningar besvaras genom att tillsammans söka 
samt analysera diverse information för att på ett kvalitativt sätt besvara frågeställningar. 
För att komma fram till svar på frågeställningar används litteraturstudie, 
dokumentanalys och intervjuer. Litteraturstudien har innehållit ett flertal vetenskapliga 
artiklar men även handböcker och manualer. Artiklarna har varit i både engelska och 
svenska med sökord som BIM, VDC, BIM in design/construction phase, ICE, 
Integrated Engineering, Virtual Design, Virtuellt byggande, projektering- och 
produktions-fas, samt koordinering av information och informationsmängd.   
Handböckerna och manualerna användes endast för att de ger en tydligare bild på hur 
informationshanteringen sker. All litteratur som har använts har sållats för att endast 
samla in den information som behövs för besvara frågeställningarna. Samtidigt som 
datainsamlingen bearbetades fram valdes det att arbeta parallellt med intervjuer där det 
fördes anteckningar och spelades in semi-strukturerade intervjuer för en naturlig 
kommunikation. Intervjuer bokades in med olika tjänstemän i kontor och ute på 
byggarbetsplats. Intervjuerna var en nyckel för att se hur teorin fungerar i praktiken och 
därmed kunna identifiera specifika problem som inte tas upp i litteraturstudien.  

Fem intervjuer har genomförts med anställda hos NCC där respondenterna har valts 
utefter arbetsuppgifter som är relevanta för att kunna besvara detta examensarbete.  

Den första intervjun gjordes med Erika Björnsund, arbetsledare på NCC, där fokusen 
handlade om den bristande användningen av VDC i produktionen. Data som arbetades 
fram förklarade problematiken med att de inte har tydliga VDC-krav för projektet och 
hur kommunikationen brister mellan projekteringsfasen och produktionsfasen.  

Den andra intervjun gjordes med Viktor Davidov, process manager VDC på NCC, där 
fokusen handlade om VDC överlag diskuterades kring informationsmängd, 
informationshantering samt integrering av faser. Data som arbetades fram tog upp 
vikten av hur viktig kunskap är vid implementering av nya systemprocesser och 
organisationsformer samt att de i ett tidigt skede måste involvera produktionen för en 
effektivare hantering av information.  

Den tredje intervjun gjordes med Robert Lindblad, projekteringsledare på NCC, där 
fokusen låg på koordineringen av information, informationshantering samt 
implementering av VDC. Data behandlar samordning samt hur projektstudion används 
för att underlätta arbetet.   

Den fjärde intervjun gjordes med Mikael Rosenqvist, projektcontroller/VDC-
koordinator på NCC, fokusen låg på informationsmängd, koordinering av information 
och informationshantering.  Information berörde ett VDC projekt och hur det skall 
projekteras fram redan från startmötet och vad konsekvenserna kan bli om 
produktionsansvariga inte är med i det tidiga skedet. Mikaels intervju gjordes för att få 
fram vilken information som efterfrågas i praktiken som sedan analyserades 
tillsammans med datainsamlingen för att hitta skillnader. 

Den femte intervjun gjordes med Carolina Weidby, anbudsingenjör/modellsamordnare 
på NCC där fokusen låg på koordinering av information och diskussion kring hur den 
fungerar idag och hur den är tänkt att fungera med VDC.  

Intervjuer som genomfördes varade ca: 45-60 minuter.  
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2.5 Trovärdighet 
För att bedöma kvaliteten för ett examensarbete talas det om validitet och reliabilitet. 
Enkelt uttryckt står validitet för att studera på rätt sak medan reliabilitet står för att 
studerar på rätt sätt, hög validitet förutsätter hög reliabilitet, (Blomkvist & Hallin, 
2014). 

För att få ett trovärdigt examensarbete är det viktigt att metoderna, dokumentanalyser, 
intervjuerna och litteraturstudierna är utförda på ett korrekt sätt, (Alvehus 2013). 
Arbetet är gjort för att metoderna i slutskedet ska kunna luta sig mot varandra, det 
teoretiska ramverket och empirin. Detta för att skapa en god validitet genom en 
metodtriangulering där metoderna har undersökts och arbetats fram parallellt. Även en 
källtriangulering har gjorts där olika källor jämförts för att skapa validitet. Kritiska 
analyser med metodtrianguleringen har skapat modeller som berör problemen som tas 
upp.  

Alla använda referenser utgår från en hög akademisk nivå som blivit granskade och 
godkända från andra akademiker i samma yrkesområde, detta endast för att få en högre 
trovärdighet som slutsatsen därefter baseras på. För att undvika personliga slutsatser 
och åsikter har det alltid varit mer än en person närvarande vid insamling av 
information, detta för att få en trovärdig analys och resultat av information som stärker 
reliabilitet. (Blomkvist & Hallin, 2014). 

De genomförda intervjuerna ska stärka dokumentanalyserna, de ska även påpeka 
samma resultat som litteraturstudien. Problem och förklaringar kan återfinnas i 
litteraturstudien vilket stärker validiteten. Intervjurespondenterna har fått läsa igenom 
sammanfattningen av intervjun och korrigerat för att förhindra missförstånd och skapa 
entydighet i tolkning av empirin för att öka reliabiliteten. (Blomkvist & Hallin, 2014). 

Utförandet av examensarbete med samma förutsättningar och information kan leda till 
samma resultat.
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3 Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket beskriver föregående forskning samt teorier som ligger till 
grund för problemen som examensarbetet berör. Kapitlet bidrar till en grund för att 
sedan kunna besvara frågeställningar som arbetet kretsar kring. Kapitlet ger även en 
inblick på oklarheter inom VDC:s informationsöverföring mellan delprocesserna, ICE, 
informationskoordinering, informationsmängd och LOD. 

3.1 Vad är VDC 
I detta kapitel framgår det grundligt hur VDC är utformat med BIM och ICE. Kapitlet 
består även av en integrering av VDC och vilka problem som kan uppkomma med VDC 
som arbetssättet. 

 VDC 
Förkortningen VDC står för ”Virtual Design and Construction”, virtuellt byggande. 
Arbetet kring VDC handlar inte endast om BIM-modellen och dess information, utan 
även arbetssätt, organisationsanpassning, kommunikationsmönster som exempelvis 
ICE, se figur 1 och 2. Det skiljs på BIM som en informationsmodell och VDC som 
arbetssättet och dess koordinering av BIM. VDC innebär att integrering av arbetssättet 
sker med stöd av BIM-program i byggprojektets processer, (Kunz & Fischer, 2012). 

 

 

 

 

 

 

  
  
Figur 1. Figuren beskriver hur VDC samverkar med BIM, (NCC). 

 

 

 

 

 

  
 
Figur 2. Figuren beskriver innehållet av VDC och vilka områden den berör, 
(NCC). 
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 BIM  
BIM ”byggnadsinformationsmodell” handlar inte om en 3D-modell och dess 
visualisering utan det är grunden till begreppet. Den tredimensionella modellen måste 
även kläs på med information genom en strukturerad databas som består av ett flertal 
sammanhängande system som hanterats med olika IT-verktyg från de olika aktörerna, 
se figur 3. Systemen samlar ihop information om byggnadens utformning, konstruktion, 
funktion samt underhåll för att göra det lättillgängligt för de delaktiga. Informationen 
förvaltas och förädlas under hela processen och ingen information ska gå förlorad. 
Aktörer som deltar i ett projekt ska utgå från samma databas och den information som 
matas in kommer finnas kvar tills huset står färdigt och tas i drift. Exempel på 
information kan handla om dörrars brandklass, ljudklass, isolering, (Jongeling, 2008).  

 

 

 

 

 

 

  
  
Figur 3. Figuren beskriver hur BIM samverkar med 3D, (NCC). 

Jongeling (2008) beskriver nackdelarna med att arbeta tvådimensionellt. Till exempel 
att alla inte tolkar ritningarna lika, ritningarna innehåller symboler eller linjer som bara 
vissa aktörer förstår vilket leder till långa beslutsprocesser. Informationen finns spridd 
över olika ritningar och det uppkommer svårigheter att kunna dela filerna då alla inte 
talar samma byggspråk. 3D visualiseringen kan med andra ord minska på dessa typer 
av problem. 

När programhandlingen har tagits fram för en byggnad och arkitekten har börjat med 
utformningen uppstår stora nyttoeffekter till följd av den ökade kunskapen av 
slutproduktens installationer och specifikationer som en BIM-modell skapar i 
förhållande till 2D-ritningar. Detta bidrar till att alla aktörer som arbetar kring projektet 
kan komma med åsikter, (Gao, 2011). Dessa uppstår eftersom det går att plocka fram 
ritningar från olika perspektiv från samma BIM-modell i jämförelse med det 
traditionella viset där det arbetas plan för plan. (Jongeling, 2008)  

Genom användning av BIM på ett korrekt sätt kan höga kostnader, tidslöseri förhindras 
och på det sättet minska på kvalitetsfel. Med BIM kan projekt följas upp i detalj för att 
kunna ha möjlighet att påverka kostnader och fel i de olika projektskedena. (Henrik. L 
et al. 2014). Se figur 4. 
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 Figur 4. Påverkningsmöjlighet för ett projekt med avseende på effekt, kostnad, 
insatts och tid, (NCC). 

I en BIM-modell kan det utföras en kollisionskontroll direkt i datorn, detta verktyg 
kommer illustrera och automatiskt kontrollera att de olika objekten inte kolliderar med 
varandra i BIM-modellen, (Jongeling, 2008). En vanlig kollision som uppstår vid 
kollisionstest är mellan konstruktionen och ventilationssystem, dessa kommer vara 
lättillgängliga och kan enkelt förebyggas av en revidering i projekteringen. Om dessa 
problem skulle upptäckas i produktionen skulle det ha varit kostsamt med avseende på 
resurs och tid, (Smith & Tardiff, 2009).  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Figur 5. Exempel på kollisionskontroll i BIM där kollision har identifierats och 
markerats på bilden, (Autodesk 2015-12-16). 

Jacobsson & Linderoth (2010) beskriver värdet av hur produktionen underlättas om 
insyn i projekteringsfasen finns. En studie visar hur viktig en samordnad modell är vid 
kollisionskontroller. I ett exempel som dras upp i deras studie nämner en 
installationskonsult att de inte upptäckt kollisioner i deras 2D ritningar, men i 3D 
modellen visade det sig att den innehöll kollisioner som skulle bekosta dem 40,000 
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euro. Kostnadskalkyler och materialåtgång kan automatiseras i projekt med en BIM-
modell då modellen inte bara innehåller material utan även kvantitet, detta kommer 
kunna användas vid resursberäkningar.  

Dock finns det höga krav på BIM-modellen och dess samordning som arbetsmetod för 
att allt ska vara korrekt då en automatisering minskar granskningar vid 
mängdavtagningar i jämförelse med det traditionella viset, (Brohn, 2010).  Anledningen 
till de höga kraven beror på de risker som BIM kan medföra i samordningen. Vid 
ändring av information kan risker uppstå eftersom all information måste kontrolleras 
och det kan bli svårt att finna ansvarsområden i en modell som är uppbyggd av flera 
aktörer, (Gao, 2011). 

Enligt Eastman, et al. (2008) är det svårt att redan från förstudien veta och bestämma 
vilka metoder och format som ska användas för att samordna BIM-modellen. Målet 
med att arbeta med en koordinering av BIM är att minimera och eliminera efterarbetet 
och även skapa allians bland de inblandade aktörerna.  

Vid användning av flera olika programvaror och filer med olika strukturer måste det 
finnas en programvara som kan samordna alla dessa till en och samma informationsrika 
modell, detta ställs krav på i de tidiga skeden av den interna projektmedlemmen eller 
den utomstående som ska upprätthålla metoderna i projektet, (Azhar, 2011). 

Enligt Linderoth (2013) uppstår det nya IKT (informations och 
kommunikationsteknologi)-stödda förändringsprocesser vid användningen av BIM. 
Förändringen kan bidra till att nya roller kommer att behövas vid projekteringsfasen. 
Om det ska upprättas en 4D-modell måste även en integrering av projekteringsfasen 
och produktionsfasen ske. För att göra detta krävs det en person som har kunskap av 
arbetet inom produktionen då projektörerna inte har tillräcklig kunskap av de senare 
skedena i byggprocessen.  

För att förbättra BIM krävs det en integrering som ska användas i alla led av 
byggprocessen. (Barista, 2014)  

Med BIM i produktionen används modeller för bland annat samordning, 4D och 5D. 
Med en visualisering genom BIM kan framtida åtgärder som kan uppstå vid 
användning av 2D ritningar förhindras. Med en tidplan i BIM kan tidsslöseri som kan 
uppstå om den planeras på ett traditionellt sätt, förminskas och effektiviseras, se figur 
6. BIM ökar informationsutbytet mellan konsulterna vilket därmed ökar effektiviteten 
där emellan då misstolkningar och missförståelser elimineras succesivt, se figur 6, 
(Henrik. L et al. 2014). Om planeringen överförs helt till BIM ger det alltså större 
möjlighet att styra projektet mot mål, se figur 6. (Granroth, 2011)  
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Figur 6. Bilden visar hur det skulle kunna se ut om planering sker med VDC/BIM 
respektive planering på ett traditionellt sätt, (NCC). 

Utnyttjandet av BIM i produktionsfasen kan ske genom en surfplatta eller BIM-kiosk. 
BIM-kiosken är en dator som kan placeras ute på byggplatsen och innehåller 
informationsmodeller samt andra dokument som arbetare kan ta del av, se figur 7. 
(Böregård & Degerman, 2013). 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
Figur 7. BIM-kiosk ute på produktionen som kan utnyttjas av alla som jobbar 
med projektet, (http://bimkiosk.wix.com). 

 

 

 

http://bimkiosk.wix.com/
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 Integrated Concurrent Engineering  
Generellt är integrated concurrent engineering (ICE) baserat på fem nyckelelement, 
dessa element är: (1) en samtidigt pågående process, (2) där ett vetenskapligt team 
utvecklar, (3) en integrerad designs modell, (4) med stöd utav ett strukturerat program, 
(5)  i rum där gemensam miljö präglas. Projektrelaterade personer skall alltså sitta 
tillsammans i ett tekniskt rum för att effektivt jobba parallellt med varandra och kunna 
lösa problem som uppstår direkt. ICE ger möjligheten att kunna jobba parallellt med 
projektet redan i det tidiga skedet. Systematiskt arbete mot målet sker mellan de olika 
faserna med kontrollpunkter för att säkerställa att kraven är uppfyllda. Sekventiell 
planering innebär oftast att alla gör sina uppgifter för att sedan lämna över dessa till 
nästa skede. I samtidigt planering arbetar konsulenterna med olika punkter i projektet 
tillsammans och fortsätter så genom projektering och produktionen, se figur 8.  
(Olofsson, Jongeling, Norberg, 2009). 

Figur 8. Sekventiell planeringsprocess och samtidig planeringsprocess 
(KP=kontroll punkt, n=nummer). Bilen förklarar skillnaden på de olika 
arbetssätten gällande sekventiell utveckling och samtidig utveckling, (Romeo 
Eileia). 

Kunz & Fischer, (2012) förklarar att ICE tenderar till att minska jobb som inte skapar 
värde då ett tekniskt rum löser problem i realtid. ICE minskar på responstiden och gör 
kommunikationen mer flytande. IRoom gör hela processen mycket enklare där 
discipliner sitter i ett tekniskt rum, kan jobba från samma databas och även diskutera 
eventuella problem som uppstår. Effekten blir en mer kvalitativ och effektiv 
projektering som möjliggör kommunikation och att hantera problem på plats samt 
effektivt dra nytta av kompetensen i rummet. Weygant (2011) talar om ett liknande 
koncept som kallas för IPD (integrated project delivery). 
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 Integrering av VDC 
I början av en integrering av VDC kan det gå långsamt med tanke på det nya systemet 
men med tiden utvecklas kunskapen av VDC. Kunz & Fischer, (2012) säger att det 
finns tre mognadsfaser som VDC hamnar i, visualisering, integration och automation. 

Visualisering För att möta kunden på ett bra sätt och för att kunna förstå varandra är 
visualiseringen viktig för att kunna förklara specifika områden samt kunna reda ut 
oroligheter och agera konstruktivt mot målet. Integrering av olika program gör det 
enklare att hålla koll på olika essentiella material, dessa material kan i sin tur utbytas 
och förnyas. Genom att dela och använda samma format kan de olika parterna förstå 
varandra och slöseri elimineras. Parterna måste vara ense om vilket program eller vilka 
filtyper (exempelvis filtypen IFC) som ska användas för att inte skapa onödig tid vid 
svårigheter av fildelning. Vid full nytta av denna fas bör det investeras och 
implementeras grundregler för att kunna använda samma metoder och arbetsverktyg. 
Automation av projekterade och bebyggda projekt ska användas som mall för nästa 
projekt som skall bebyggas. Det vill säga att full nytta används av det som redan har 
skapat i gamla projekt. En implementering av automatisering kan kräva förändringar i 
olika processer. (Kunz & Fischer, 2012) automatiseringen är som en fundamental 
process men det är svårt att få in automatisering under sex månader. Med en bra 
integrationsdesign ökar möjligheten att kunna kontrollera produktionen av processer 
som besparar tid. Införs olika underprocesser kan det produceras ett precist system som 
ger möjligheten att kontrollera hanteringen av produktionskedjan. Produktionen blir en 
process kallad projektering-producering-montering för schemabestämda komponenter. 
Ett exempel är Heathrow Airport projektet där konsulter arbetade fram detaljritningar, 
monteringsinstruktioner, tillverkare, leveranstid och installationer samt tid för 
betongfyllning när det byggdes armerings burar. Detta tog mindre en vecka att ta fram. 
Många använder idag detta system av automatisering och får en vinning av 
schemaprestanda, produktkvalitet och kostnadsreliabilitet. (Kunz & Fischer, 2012) 
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3.2 Koordinering av information 
Ottoson (2015) förklarar att information kan gälla allt inom BIM som t.ex. ritningar, 
planeringar etc. En viktig punkt att tänka på vid uppdateringar och delning av 
information är att alla delaktiga måste ha korrekt information och vara uppdaterade vid 
tillkommande information. Syftet med att hantera information på rätt sätt är att se till 
att rätt person har rätt information vid rätt tillfälle och det ska vara lätt tillgängligt i en 
databas. Det gäller även att ha möten där kommunicering sker med alla sina intressenter 
om information som finns eller har kommit fram till. Sätt att dela sin information kan 
gå till genom möten, protokoll, tidsplaner, databaser och dokument. Företagen bör även 
ha strukturerat upp vem som ska ha åtkomst för diverse information om projektet och 
detta borde utformas systematiskt för att veta vad som är sekretess och vad som får 
komma ut till intressenter.  

Shannon och Weavers kommunikationsmodell fokuserar på överföring av information 
mellan sändaren och mottagaren. Överföringen påverkas av olika faktorer som i 
modellen har identifierats som brus. Enligt Shannon och Weaver ansvarar den 
mänskliga faktorn för bristerna i kommunikationsprocessen och inte den tekniska 
förklaringen. (Shannon & Weaver, 1949) Se figur 9. 

 
Figur 9. Shannon och Weaver’s kommunikationsmodell. 

Ottoson (2015) och Hooper & Ekholm (2010) delar viktiga frågor som borde besvaras 
innan informationen koordineras. 

• VAD behöver vi informera om och VEM ska ha informationen? 
• VAD behöver arkiveras?  
• VAD finns det för lag- och kontraktskrav om information och arkivering? 
• HUR och NÄR ska vi informera om olika saker? 
• HUR ska vi arkivera? 

Vid kommunikation är det viktigt att ha rätt information i alla kanaler, exempelvis kan 
uträkning med formeln n(n-1)/2 (n=intressenter) visa, att med 20 intressenter skapas 
190 kommunikationsvägar. Som ung har de flesta lekt viskningsleken där det viskas 
något i ens öra som sedan viskar vidare, alla vet att det ett flertal gånger av fallen inte 
slutade med rätt ord. Weygant (2011) skriver att det är något som måste bearbetas för 
att kunna förbättra informationen som brister. Exempelvis har beställaren ett behov, 
behovet hanteras av flera aktörer som sedan för vidare informationen till 
yrkesarbetarna. Dock har det tappats information att förmedla på vägen och 
yrkesarbetare får gissa sig fram på grund av att de inte fått den genuina informationen. 
(Weygant, 2011). Se figur 9 och 10. 
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Figur 10. Figuren beskriver hur det kan se ut från början och vad andra har 
uppfattat informationen som, (Byggforum – BIMexperts. 2015-11-30). 

Inom byggbranschen måste informationen säkerställas, finnas kvar och uppdateras vid 
behov. Detta kan göras genom tekniska möten som är till för att tillverkarna ska förstå 
varför något är ritat och beskrivet på ett specifikt sätt. Beroende på hur informationen 
ska presenteras måste den göras professionellt och se till att alla har, accepterat, förstått, 
hört och sedan att det genomförs. (Ottoson, 2015). 

När det gäller BIM skriver Dossick & Neff (2011) att BIM inte motiverar till 
problemlösning eller kommunikation, dock motiverar BIM till att jobba i team och kan 
på detta sätt lösa problem som är visuella. Detta förmedlas dock inte vidare utan löses 
och glöms bort. När det sedan ska byggas blir det klurigt då information om hur det var 
tänkt att lösas, inte finns med. Dossick & Neff (2011) berättar även hur aktiva BIM 
team har varit när de ska kommunicera om allt och inget gällande projektet detta kallas 
”messy talk”. BIM i sig är formell och passiv, den skapar inte ”messy talk”. Det måste 
alltså avsättas tid och struktur för att få in detta.  

Linderoth (2013) berättar att ett arbete med BIM skapar nya tjänster som inte har funnits 
förr. Hooper & Ekholm (2010) menar att strukturen förändras och skapar nya roller som 
inte ännu är klädda, d.v.s. att rollerna inte är riktigt kopplade till konkreta ansvar. 
Weygant (2011) skriver att det inom BIM förmedlas mer information än vad det gjordes 
förr och att det borde finnas roller eller ett team som ska se till att all information som 
specifikationer, modeller och andra dokument når fram till rätt disciplin. Detta innebär 
att en grupp skapas som jobbar mot ett projektmål där viktiga discipliner involveras 
som effektivt ska arbeta mot att lösa målet. 
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3.3 Informationsmängd 
Informationsmängden som skall finnas tillgänglig för ett objekt bör reflektera 
slutprodukten. BIM-modellens information ska gå ihop med slutproduktens 
egenskaper. Detta bidrar till att projekttyp i ett tidigt skede måste lokaliseras för att 
kunna bekräfta vilken information som är ändamålsenlig. Om slutprodukten har en 
teknisk grund bör modellen innehålla information om den tekniska prestandan för 
produkten (Weygant, 2008). Weygants fem olika typer av information identifieras i 
kapitlet nedan. 

 Weygants fem olika typer av information 
Identifikationsinformation – Denna information ska enligt Weygant (2008) innehålla 
grundläggande information för att kunna identifiera en produkt.  

 
Prestandainformation – Informationen som hanteras i denna kategori är den viktigaste 
typen som inte beskrivs grafiskt i en ritning eller modell. Denna information svarar på 
varför den specifika produkten utsetts samt dess beskrivning av kvalité. En del av 
informationen som används i en BIM-modell ska bestå av två delar, en infogad del och 
en länkad del för att informationen inte ska vara svårtillgänglig. I första skedet måste 
aktörerna uppgöra om prestandainformationen ska vara en del av den infogade- eller 
den länkade delen. Exempelvis vid hantering av fönster så ska relevant information 
hantera frågor som exempelvis brandrisk och material hanteras. Utöver informationen 
som är infogad går det även att ha information om det specifika fönstret i den länkade 
delen som underhållsplaner. (Weygant, 2008). 

 
Installationsinformation – Weygant (2008) beskriver att utförandet i 
produktionsfasen måste ha kriterier som ska säkerställa att rätt installation används. 
Informationen måste inte vara infogad i BIM-modellen, utan det räcker om den länkas 
vidare till framställarens hemsida.  

 
Hållbarhetsinformation – Kategorin ska innehålla den information som ska underlätta 
de olika utvärderingarna angående en produkts hållbarhet. Utvärderingarna ska 
utformas enligt LEED och infogas den information som beskriver materialen kommer 
detta underlättas, samt sätta en nivå där analyser inte behöver återkopplas till varje 
framställare. Utöver denna information kan även hållbarhetsinformation kopplas direkt 
till objektet i BIM-modellen. Information kan handla om ett objekt som ska förändras 
och hur det påverkar omgivningen och kostnaden för underhållningen av objektet. 
(Weygant, 2008). 

 
Förvaltningsinformation – Kategorin beskriver den information som berör beställaren 
under förvaltningen. Informationen som ligger till grund för upprättandet av en 
underhållsplan och förvaltningsbudget ska inkluderas i kategorin. (Weygant, 2008). 
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 LOD – Level of development 
En specifikationsbok som publicerats av American Institute of Architects (AIA) 
beskriver olika grader av detaljeringsnivåer i ett projekt. Då projekten vid utbyten 
kommer med fattig information används den bara som en modell för att ha något att 
referera till när t.ex. konstruktören ska jobba med modellen. AIA har utvecklat ett BIM 
protokoll som ska hjälpa att definiera hur en modell ska kunna användas. Protokollet 
innehåller fem olika nivåer som kan väljas beroende på hur detaljerat beställaren vill ha 
ett projekt, (Doug Elliot, 2013). Se figur 11. 

 

Figur 11. Figuren visar protokoll med LOD:s fem nivåer, (www.Bimforum.org). 
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3.4 Sammanfattning av valda teorier 
Informationsöverföringen i traditionella metoder tenderar till att brista då flera aktörer 
jobbar separat med samma projekt utan någon synergisk kommunikation.  Enligt 
Weygant (2011) leder detta till att beställarens behov även kommer att hanteras av flera 
aktörer.  

Henrik L et al. (2014) påstår att BIM ökar informationsöverföringen mellan aktörerna. 
Detta säkerställs av Lindström. (2011) som säger att kommunikationen i BIM-projekt 
kommer att förbättras, inte bara mellan aktörerna, utan även deras kommunikation med 
kunden och beställaren genom information som visualiseringar av projektet i t.ex. 3D, 
4D och 5D. (Jongeling, 2008). 

Olofsson et al. (2009) förklarar hur ett projekt som integrerar ICE leder till snabba 
beslutsprocesser då nyckelpersoner sitter i ett iRoom och jobbar med projektet 
samtidigt, Kunz & Fischer (2012) understryker detta med att ICE minskar på jobb som 
inte skapar värde. 

Eastman et al, (2011) påstår att standardiserad information av projekterings-, 
producerings- och underhållningsmallar skall finnas tillgängligt i en gemensam 
databas, helst att det struktureras upp mallar som kan användas i andra projekt.  Eastman 
et al, (2011)  beskriver också hur en samordning i ett tidigt skede ger en klarare bild till 
aktörerna, ska detta göras menar Ottosson (2015) att rätt information måste matas in 
redan då. Informationsmängden beror dock på viken detaljeringsgrad (LOD) som har 
valts menar American Institute of Architects som även understryks av Weygant (2011) 
och Doug Elliot (2013) vilket ligger till grund för en av examensarbetets 
frågeställningar. Eastman et al, (2011) beskriver även att det är viktigt att det säkerställs 
vilka metoder och format ska användas, redan i projektets början.  

Hooper & Ekholm (2010) förklarar hur viktigt det är med samordning redan från början 
och att format och metoder bestäms. t.ex. (IFC) som är ett filformat som kan läsas av 
flera BIM program. (Kunz & Fischer, 2012). När företaget ska jobba med VDC menar 
Kunz & Fischer (2012) att det handlar om att koordinera BIM till ett effektivare verktyg 
som skall förenkla vardagen.  

Barista (2014) berättar att projektörerna inte har tillräcklig kunskap av de senare 
skedena i byggprocessen. Enligt Linderoth (2013) bidrar BIM till nya roller i 
projekteringsskedet och berättar hur viktig en integration är mellan projekteringsskedet 
och produktionsskedet. Hooper & Ekholm (2010) menar att detta förändrar strukturen 
för nya roller som inte riktigt är klädda ännu, rollerna är inte riktigt kopplade till 
konkreta ansvar. Dessa teorier tar upp hur ett arbete med VDC och BIM kan se ut.  
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras insamlad data från intervjuerna och observationerna. De 
intervjuade har varit handplockade för att kunna förstå och få en djup förklaring på de 
olika ämnesområdena.  

4.1 VDC hos NCC 
Eftersom det teoretiska ramverket beskriver hur byggbranschen fungerar i sin helhet 
har empirin genomförts för att bygga upp en bild hur den ser ut i praktiken. Intervjuer 
har gjorts med arbetsledare, processmanager i VDC, projekteringsledare, VDC-
Koordinator/projektcontroller och anbudsingenjör gällande VDC:s 
informationsmängd, informationskoordinering och informationshantering. 

 Problematiken med VDC 
VDC för betyder för Processmanager i VDC att konsulterna alltid tänker på vad nästa 
part behöver, jobbar på det sättet går allt snabbare och den information som kommer att 
behövas kommer att finns där. 

Konceptet med VDC handlar om hur hanteraringen av BIM sker och hur organisationen 
skall jobba mot en kontrollerad hantering av information. Processmanager i VDC 
nämner som Kunz & Fisher säger att en grundpelarna är att kunna återanvända material 
som redan finns i systemet. Som Kunz & Fischer förklarar gällande mognadsgrad har 
företagen olika mognadsgrader vid implementerande av VDC, ska företag jobba med 
VDC fullt ut handlar det om att ha förståelse för dessa mognadsgrader och kunna ha 
tålamod för att kunna utvecklas med tiden vid inlärning av ett nytt system beskriver 
processmanager i VDC. 

Vanliga problem som har förekommit vid implementeringen av VDC: 

• Arbetsplatsen arbetar endast efter bygghandlingar i 2D 
• Bristande förståelse av 3D användning 
• Icke fungerande databas  
• Information följer inte med till produktionsfasen 
• Kulturförändringsmotstånd 
• Kunskapsbrist 
• Ofullständiga lösningar som leder till revidering 
• Otydliga roller 
• Oåtkomlig information 
• Sena ändringar 
• Svårigheter med tolkning av 2D ritning till 3D visualisering 
• Yrkesarbetare vet inte vad det är för information som finns tillgänglig 

För att få VDC att fungera måste alla förstå vad det är, hur det kan hjälpa dem, hur det 
kan spara tid, pengar och slitage samt få dem att förstå hur VDC fungerar. Att 
implementera VDC på ett optimalt sätt menar processmanager i VDC är en viktig grund 
att stå på, för att lyckas med detta kan företag utbilda, engagera och lära ut för att få 
medarbetare att förstå konceptet och hur det kan hjälpa dem. Kunskap, eldsjäl och 
information är några problem som måste hanteras vid implementeringen menar 
projekteringsledaren som även nämner att kunskapen inte är tillräcklig bland 
yrkesarbetarna, samtidigt som arbetsledaren understryker vikten av detta ute i 
produktionen.  
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Med en kunnig person ute på byggarbetsplatsen kan de visa nyttan av 3D visualisering. 
Problem som finns är att yrkesarbetare och tjänstemän inte har tillräckligt med kunskap 
och förståelse för VDC menar projekteringsledare. 

Det finns även tydligheter med att se nyttan av VDC för ledningen då företag är 
fokuserade på budget, detta har bidragit till att det sällan ställs starka krav på arbetet i 
den koordinerade processen säger processmanager i VDC och Projekteringsledaren. 
Processmanager i VDC menar även på att det krävs en bra ledning som tar hårda beslut 
och ser till att arbetare följer riktlinjerna, vid avvikning av riktlinjer bör konsekvenser 
implementeras. Processmanager i VDC säger att projekteringsfas finns för att ta fram 
relevant information och att konsulter även medlar vidare informationen istället för att 
det ska lösas på plats. Det går att demonstrera nyttan ute på arbetsplatsen där 
yrkesarbetare har mindre kunskap av BIM samt att kunna visa yrkesarbetarna nyttan 
med 3D. En BIM-kiosk hjälper yrkesarbetarna ute på arbetsplatsen med att kunna 
visualisera bygget.  

Arbetsledare vet att informationen finns men att mycket av information kommer ut i 
efterhand och inte är tillräcklig. Därför är det viktigt att fortsätta med projektstudion ut 
till bygget menar projekteringsledaren. Projekteringsledaren anser även att 
informationsflödet fungerar bättre om projekteringsledare själv följer med ut till 
arbetsplatsen. 

 Informationsmängd 
Arbetssättet inom VDC är att alltid tänka på vad nästa part behöver menar VDC-
Koordinator/projektcontroller. Informationsmängden hos NCC beror på beställarens 
och produktionens behov och krav som säkerställs under de första veckorna av 
projektet. Utefter kraven jobbas baklänges för att kunna eliminera informationsbrister 
mellan projekteringen och produktionen för att uppnå målet. Informationen fastställs i 
tidiga möten genom att VDC-nivåer arbetas fram mellan produktionsansvariges 
informationsbehov och VDC-koordinator efter beställarens kravspecifikationer. VDC-
koordinatorn ska ha hög kompetens om VDC, teknik, projektering samt produktion. 
Beroende på produktionens behov av information fastställs VDC-krav i form av LOD 
och andra specifikationer. Informationstyperna redovisas i respektive fack för att göra 
det lättillgängligt för aktörerna. Metoder och format säkerställs tidigt för att arbetet ska 
ske med rätt verktyg för en korrekt BIM-modell där mängdning kan tas fram. För att 
det inte ska ske onödigheter ritas först grundläggande mått in, sedan förs de vidare i en 
mer detaljerad informationsnivå. 

 Koordinering av information 
Vikten av att koordinera information av olika slag är essentiellt. Koordineringen ska ha 
en teknisk kunnighet och ansvarig modellsamordnare för att det ska kunna flyta på och 
hanteras på rätt sätt.  

Modellsamordnaren inleder ett möte om informationskoordineringen som definierar 
spelregler och riktlinjer för BIM-modellen genom att ta fram relevanta handlingar, 
metoder, programvaror och format tillsammans med discipliner förklarar 
Anbudsingenjör/modellsamordnare. Projekteringsledaren förklarar att redan den första 
veckan och framåt hålls veckovisa möten i projektstudion där mål och krav följs upp 
kontinuerligt för att säkerställa rätt information för alla discipliner och att ingen 
information går förlorad mellan disciplinerna. Modellsamordnaren ska koordinera 
disciplinerna för att sedan sammansätta alla ritningar till en BIM-modell.  
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Vid start förs grundläggande information in i projektet som veckovis kläs på med 
detaljerad information för att uppnå kraven förklarar Projekteringsledaren. 
Anbudsingenjör/modellsamordnare berättar att modellsamordnaren sätter ihop 
konsulternas modeller där det sedan sker validering och kollisionstester. Testerna utförs 
för att slippa ändringar sedan när bygget är igång. Om testerna inte uppfyller kraven 
skickas modellerna tillbaka till projektstudion där diverse discipliner kommunicerar 
med varandra och löser problemet på plats. Vid tester som uppfyller krav skickas BIM-
modellen, ritningar och dokument till en databas. Genom detta arbetssätt utnyttjas även 
konsultens timmar då arbetet succesivt utvecklas, det sker korta beslutsprocesser och 
kommunikationen ökar bland disciplinerna.  

 Hantering av information 
Vid överlämnande av projekt från projekteringsfasen till produktionsfasen berättar 
Projekteringsledaren att problemet ligger i att det finns överlämningar i olika faser, han 
menar att alla istället skall vara med från start till slut. Företaget kan ha en databas där 
disciplinerna delar och kommunicerar information som lever under projekteringen och 
produktionen. Den huvudsakliga bristen som finns vid informationsöverföringen i ett 
VDC projekt är att ritningar eller information kan vara svår att förstå då informationen 
kan vara för mycket eller att kunskapen är låg. Detta kan enkelt lösas med ICE. 
Hanteringen av information inom VDC handlar mer om att ta fram information för att 
nästa person inte ska behöva leta upp informationen.  

Det finns en projektportal där information kan hämtas när den behövs. Problemet idag 
är att detta inte följs till 100 % och att information måste redigeras och skapas på nytt, 
exempelvis beräkningar på antalet dörrar som ofta räknas om. Detta menar 
projekteringsledaren att det går att förhindra genom att personen innan har plockat fram 
den siffran och lagt in den bland behövande information. Att hänga med från 
projekteringen till produktionen menar projekteringsledare och processmanager i VDC 
att det ger mycket och skillnad märks då informationen koordineras vidare till 
produktionen.   

4.2 Sammanfattning av insamlad empiri 
Empirin utgör en tydlig bild på flertalet observationer. Bland annat finns det tydligt att 
ett införande av ett BIM system har skapat svårigheter i hanteringen av dessa program 
som medföljer. Dessutom pekar empirin på att det har skapats nya roller med kunskap 
om att hantera olika processer för VDC. Empirin betonar att det behövs en ledning som 
kan ta beslut i form av hur VDC skall implementeras. Företaget beskriver även vikten 
av att det skall finnas en ansvarig som sammanställer modeller och agerar som 
koordinator för projektet. Empirin tar ett nästa steg och betonar vikten av vilja, kunskap 
och engagemang i ett arbete inom VDC.  

företaget har förstått vikten av att kunna förstå ett projekt som visualiseras i 3D. Att ha 
en projektstudio (iRoom) som skapar information och modeller som lätt ska kunna 
hittas i en databas är en viktig del i användandet av BIM. Något att tänka på är att ha en 
kontinuerlig uppdatering på ändrad information. Projekt som är utarbetat i BIM sparar 
både tid och onödiga kostnader. processmanager i VDC betonar vikten av att det finns 
en övergång mellan projekteringsfasen och produktionsfasen och menar att dessa 
processer kanske borde integreras. Empirin pekar på att mer stöd och vilja borde visas 
från ledningen som uppmanar till ett bättre VDC användande samt förklara hur det kan 
vara till arbetarnas fördel.  
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras kapitlen teori och empiri. Analysen utarbetas genom läsning 
av kapitlen 3 och 4 samt konstruktiv diskussion för att kunna presentera svar till 
frågeställningarna och resultaten som ligger till grund för examensarbetet.  

5.1 Analys 
Analysen uppdelas tematiskt efter hur examensarbetet är upplagt och hanterar 
informationsmängd, koordinering av information och underlättning av 
informationshantering. 

 Analys av Problematiken med VDC 
Empirin i koppling till teorin utgör en tydlig bild på flera observationer. Vi ser tydligt 
hur införandet av ett nytt system som VDC och BIM har skapat brus (Shannon & 
Weaver 1949) i användningen av program som medföljer i form av kunskap och 
kompetensbrister (Barista 2014) och nya roller (Hooper & Ekholm 2010), vilket vi 
tydligt kunde observera från de utförda intervjuerna. (Weygant 2008) förklarar att 
information som hanteras av flera aktörer silas iväg och produktionen får gissa sig fram 
till vad den ursprungliga informationen skall innehålla. Hooper & Ekholm (2010) pekar 
på att det skapas nya roller eftersom tjänstemännen inte har tillräckligt med kunskap för 
hur disciplinerna ska hantera information vid användning av BIM. Det krävs en 
koordinator som har koll på all information för att produktionen ska kunna få 
informationen som finns tillgänglig. Användandet av VDC brister idag med tanke på 
hur lite kunskap det egentligen finns för arbetssättet. Företag har inte tydligt definierat 
rollerna för att förenkla arbetet hos alla discipliner samtidigt som företaget inte har visat 
nyttan med systemet för att ge motivation, exempelvis finns det ingen helt fungerande 
databas med mallar och format som Kunz & Fischer (2012) förklarar nyttan för. 

 Analys av informationsmängd 
Weygant (2008) beskriver att den information som behövs för att uppnå ändamålet ska 
finnas tillgängligt. Till exempel måste produktionsfasen ha kriterier för hur de ska 
säkerställa att rätt installation används, denna information kan finnas infogad i BIM-
modellen eller att den enkelt kan länkas vidare till framställarens hemsida. 
Informationsmängden för ett projekt ska vara ändamålsenlig med projektets slutprodukt 
och informationen ska finnas tillgänglig i BIM-modellen. De problem som uppkommer 
i produktionen handlar mestadels om kunskapsbrist och att information saknas vilket 
även tas upp i empirin. Användning av (Shannon & Weaver 1949) 
kommunikationsmodell kan lösa detta med hjälp av att få fram produktionsfasens 
kriterier i ett tidigt skede för att komma fram till ändamålet.  

Empirin förklarar vikten av att tänka på vad nästa part behöver samt att företag bör 
arbeta baklänges för att eliminera brister i information mellan projekteringen och 
produktionen. Jacobsson & Linderoth (2010) beskriver att produktionen underlättas om 
definierar informationsbehoven definieras från produktionen. Krav som produktionen 
kräver i tidigt möte kan omformas till riktlinjer i form av VDC-nivåer med hjälp av en 
VDC-koordinator. VDC-nivåerna kommer kunna tolkas vidare i form av 
detaljeringsgrad ”LOD” för att sedan mynna ut i kravspecifikationer för 
informationsmängd. ”VDC-krav” ger en tydligare bild av slutprodukten för alla 
discipliner att arbeta efter.  Samarbetet med produktionen i ett tidigt skede hjälper dem 
att förstå vilken information som verkligen behövs, det går även att inkludera 
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byggherren i frågor om förvaltningsinformation och andra kategorier med tanke på att 
inget projekt är sig likt.  

Kategorierna måste identifieras tidigt i form av hur, när och vart informationen kommer 
användas. Om arbetet sker på detta vis kommer det eliminera onödig information och 
istället arbeta effektivt med den nödvändiga information som produktionen krävt. 
Informationen i modellen uppdateras konstant och blir mer detaljerad ju längre tid det 
går under projekteringen. Modellen ska även reflektera projektets slutskede. 
Utgångspunkten är bara att ha en grundlig parameter som alla kan jobba efter i starten 
av projektet. 

 Analys av koordinering av information 
Eastman et al. (2015) och empirin beskriver hur koordineringen av BIM ska ske redan 
i ett tidigt skede där format och metoder fastställs. Ottosson (2015) beskriver att all 
information måste uppdateras och delegeras till rätt person i rätt tid. Detta anser vi 
enkelt kan göras vid tidiga startmöten med en projektstudio där till exempel en VDC-
koordinator kan delegera ut arbeten och utnyttja disciplinernas timmar effektivt.  

I empirin beskrivs det även vikten av att ha kontinuerliga möten där det säkerställs 
information för att alla discipliner ska vara överens. I startmötet kan 
modellsamordnaren som har insyn i projektet och kunskap om BIM:s tekniska aspekter 
tillsammans med övriga discipliner analysera mål och användningsområden för att 
säkerställa spelreglerna, spelregler kan gälla allt från filtyp till när och vart saker skall 
uppdateras samt uppföljning av projekt. För att få en bra grund i vad som borde delas 
och inte delas hänvisar vi till att göra en analys av ”viktiga frågor om informations 
koordinering” med Ottosson (2015) eller Hooper & Ekholm (2010). Weygant (2011), 
Linderoth (2014) och Lindström (2011) förklarar att användandet av BIM har inneburit 
mer information att hantera mellan aktörerna.  Detta då de insett de stora nyttorna och 
möjligheterna med att ta fram viktig information. Med mer information innebär det 
även att informationen måste hanteras, speciellt när (Brohn, 2010) skriver hur 
automatisering minskar granskningar. En lösning vore om modellsamordnaren hanterar 
informationen genom att validera den, valideringen sker genom checklistor och 
kollisionskontroller som enligt empirin skall göras av bland annat en 
modellsamordnare.  

Om informationen brister förklarar Ottosson (2015) att information som hanteras måste 
uppdateras, detta för att alla ska ha tydlig och rak kommunikation med vad som händer 
och vad som förändras. Sådana typer av problem borde också hanteras av 
modellsamordnaren som samordnar filer och modeller. När informationen uppfyller 
krav skickas detta vidare till databasen, detta säkerställs även av hur arbetet sker i 
empirin. Shannon & Weaver (1949) förklarar att det är den mänskliga faktorn som 
brister vid kommunikation, Dossick & Neff (2011) förklarar att BIM är formell i sig 
och inte skapar ”messy talk”, utan företag måste avsätta tid och strukturera in 
kommunikation i användandet av BIM. Projektstudion borde alltså innehålla flertal 
möten för att få med kommunikationsbiten mellan disciplinerna och enligt Olofsson, 
Jongeling, Norberg, (2009) minska på de långa beslutsprocesserna. Kommunikation 
kan lösas genom att strukturerat välja ut vilka som borde arbeta tillsammans beroende 
på vilken fas projektet befinner sig i.  

Koordineringen av information ska alltså ske med hjälp av projektstudion där en 
modellsamordnare samordnar information och gör kollisionskontroller och validerar att 
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tillräcklig information finns för att den informationen skall kunna gå vidare till 
produktionen. Om informationen brister skickas den tillbaka där de olika disciplinerna 
får börja revidera igen tills VDC-kraven har uppnåtts. 

 Analys av hantering av information 
Analys av empirins informationshantering och (Shannon & Weaver 1949) 
kommunikationsmodell pekar på två vanliga brus vid ett överlämnande av projekt till 
produktionen, kunskapsbrist vid tolkningar av ritningar och att informationen inte är 
tillräcklig. Jacobsson & Linderoth (2010) beskriver att produktionen underlättas om 
informationsbehoven definieras från produktionen. För att detta ska ske krävs det en 
närmare integrering mellan faserna. Att det ska ske en integrering av projektering och 
produktion är något Hooper & Ekholm (2010) och Barista (2014) också tar upp, 
samtidigt som detta kan kopplas till vad processmanager i VDC i empirin säger att en 
övergång inte borde finnas.  

Empirin beskriver även att kommunikation av information under dessa två faser borde 
”leva” under hela eller delar av processen. Olofsson et al, (2009) menar att detta kan 
lösas genom ICE och Kunz & Fischer, (2012) genom automatisering av systemet till ett 
mer systematiskt arbete. Om faserna integreras med hjälp av en projektstudio där 
nyckelpersonerna sitter i samma rum kan de långa beslutsprocesserna förkortas och de 
filer som uppfyller kraven kan lagras i en databas, utformade projekt kan användas som 
mallar till nästkommande projekt för ett bättre flöde.  

En integrering kan även leda till att en produktionsansvarig sitter med i projekteringen 
för att fylla den lucka med kunskap som discipliner inte har för produktionen (Barista, 
2014). Denna integrering kräver även nya roller som en koordinator som kan lösa 
kommunikationsbristerna och förse båda faserna med information. Koordinatorn ska 
vara en tekniskt kunnig ledare med insyn i projektet som styr arbetet åt rätt håll och 
även kunna fullfölja arbetet ut till produktionen.  

Anledningen till tekniskt kunnande menar empirin bland annat att de ska kunna använda 
programmens funktioner där det exempelvis kan tar fram rätt data i form av exempelvis 
dörrar i ett projekt samt ha kunskap om vilken information som är relevant. Detta kan 
lösas med en kontinuerlig samverkan mellan projekteringen, projektstudion och 
produktionen som lever under projektets gång, detta för att sålla bort kanaler med brus 
och fokusera på vad det går att få ut från varandra. En integrering mellan faserna i 
användandet av BIM ökar informationsutbytet (Linderoth, 2013). En integrering mellan 
faserna underlättar även fastställning av informationsmängd och hantering av 
informationskoordinering som redovisas under kapitel 5.1.2 och 5.1.3. 
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5.2 Hur kan det fastställas ändamålsenlig informationsmängd 
för ett VDC-projekt? 

Definitionen av informationsmängd har studerats fram från (Weygant, 2011) fem 
informationskategorier. Koppling har dragits mellan kategorierna och LOD-systemets 
nivåer för att lokalisera projektets mål och i vilken grad detaljerna ska tillämpas för i 
projektet. Som empirin beskriver är det viktigt att i ett tidigt skede lokaliserar och 
utvärderar produktionens behov för att sen ställa krav på senare processer, detta kan 
göras i projekteringsstartmötet. Vidare är det viktigt med en kunnig VDC-koordinator 
som kan produktionens behov av vad de vill ha för material som de ska bygga efter. 
Efter en sammanställning av hur behovet ser ut bestäms VDC-nivåer som mynnar ut i 
VDC-krav. Dessa krav används sedan vid ett uppförande av projekt. VDC-nivåerna kan 
det läsas mer om i bilaga 1. Modellen nedan representerar hur ändamålsenlig 
informationsmängd för ett VDC-projekt kan fastställas. 

 

Figur 12. Modell över hur ändamålsenlig informationsmängd kan fastställas för 
ett VDC-projekt. 
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5.3 Hur kan informationskoordineringen hanteras i ett VDC-
projekt? 

Som Linderoth (2013) förklarar uppstår det nya tjänster inom BIM. Koordineringen av 
ett VDC-projekt ska ske av en modellsamordnare med hög kunskap om projektet och 
tekniskt kunnande inom BIM program. Efter att ha analyserat brister som förekommer 
vid individuellt arbete har projektstudion visat fördelar med att aktiva jobba i team som 
skapar ”messy talk” och genom att skapa struktur för BIM användandet, (Dossick & 
Neff, 2011). Vid projektstudion delegeras det ut information till de olika discipliner 
som ska skapa en informationsrik modell. Vid delegerande av information är det viktigt 
att analysera vad för information som ska koordineras ut. Detta kan göras med hjälp av 
”viktiga frågor” som Ottoson (2015) och Hooper & Ekholm (2010) nämner. Efter 
skapandet av information ska en modellsamordnare validera och kollisionskontrollera 
för att bedöma om modellerna är godkända eller inte. Modellen nedan representerar hur 
informationskoordineringen kan hanteras i ett VDC-projekt. 

 

Figur 13. Modell över hur information kan koordineras i ett VDC-projekt. 
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5.4 Hur kan information hanteras mellan projekteringsfasen 
och produktionsfasen för ett VDC-projekt? 

Efter att analyserat informationshanteringens teori och empiri samt de förgående 
frågorna har vi kommit fram till att problemet ligger i det Linderoth, (2013), Hooper & 
Ekholm, (2010) och Barista, (2014) säger med att det krävs en integrering av 
projekteringsfasen och produktionsfasen. För att kunna närma sig integrationen krävs 
det en koordinator som är kunnig i projektets olika faser och de tekniska aspekterna 
kring VDC samt en projektstudio som är till för båda faserna. Utöver detta kan det ske 
en automatisering som Kunz & Fischer, (2012) nämner, för att få ett precist system för 
båda faserna. Modellen nedan med stark blå färg redovisar hur information kan hanteras 
mellan projekteringsfasen och produktionsfasen för ett VDC-projekt. Modellen 
fungerar som ett kugghjul i samband med de två föregående modellerna som är av 
ljusare karaktär, detta för att få en mer effektiv och säkrare process. 

 

Figur 14. Modell över hur man kan hantera information mellan 
projekteringsfasen och produktionsfasen för ett VDC-projekt. 
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5.5 Koppling till målet 
Examensarbetets mål är att kunna analysera och underlätta informationshanteringen 
mellan projektering- och produktionsfasen i ett VDC-projekt. Med analyser i 
informationsmängd, koordinering av information och informationshantering kan 
arbetet med hjälp av modellerna underlätta informationshanteringen mellan 
projekteringsfasen och produktionsfasen inom VDC. Detta då modellerna får en 
integrering och projektet lever under de båda faserna som i sin tur ger processerna ett 
effektivare flöde och förminskar misskommunikationer.
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6 Diskussion och slutsatser 
Detta kapitel innehåller diskussioner kring resultatet, metoderna och begränsningarna 
för examensarbetet. Kapitlet avslutas med slutsatser, rekommendationer och förslag till 
vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet är trovärdigt eftersom det litteraturstudien tar upp och den kunskap som 
erhållits i praktiken med hjälp av intervjuer är sig likt, detta ger även en god validitet 
och reliabilitet på examensarbetet. Frågeställningarna som examensarbetet behandlar 
är relevanta frågor och problem som förekommer hos företag som vill implementera 
nya arbetssätt. Insamlad data från empirin som genomfördes med flera metoder anser 
vi är högt trovärdig då vi även alltid har varit två delaktiga som analyserat data och även 
fått en metodtriangulering.  

Empirin är även ändamålsenlig och flera av de intervjuade pekade på samma svar vilket 
ökar trovärdigheten för arbetet. De intervjuade fick även ta del av frågorna innan 
intervjun som även ökar reliabiliteten. Företagets avdelning har dock inte börjat utnyttja 
VDC fullt ut vilket har bidragit till mer övergripande frågeställningar och inte 
detaljerade. Genom en djupare och mer detaljerad frågeställning med fokus på mindre 
problematik 

6.2 Metoddiskussion 
I relation till valda metoder och resultaten har vi med hjälp av frågeställningar och 
kvalitativ metod kunnat skriva en rapport som ger god reliabilitet och fokuserad 
information istället för utspridd information. Till frågeställningarna lämpade det sig ha 
kvalitativ metod då frågeställningarna i praktiken är av tolkande frågor.  Eftersom varje 
projekt är speciellt kan resultaten alltid variera och resultatet vi har uppnått kan 
implementeras i praktiken. Med hjälp av både intervjuer i empirin och litteraturstudie i 
det teoretiska ramverket kunde vi dra paralleller och komma fram till det förklarade 
resultatet. En fallstudie skulle vara bra att ha som stöd för rapporten för att ge en klar 
bild över praktikens problem med hantering av information, dock behövs ytterligare 
mer tid för att fullfölja denna studie. 

6.3 Begränsningar 
Eftersom examensarbetet avgränsas till informationshantering mellan 
projekteringsfasen och produktionsfasen med VDC har våra metoder begränsat sig till 
dessa faser. Med tanke på att BIM-modellen framställs i projekteringsfasen och det är 
där problemen måste lösas för att de inte ska uppstå i produktionen, har vi lagt ner extra 
tid med den delen för att få fram problematiken som kan uppstå vid användandet av 
VDC. Våra resultat som redovisas i kapitel 5 anser vi är givande för ett arbete med 
VDC men även användbart i vanlig konservativ byggprocess eftersom examensarbetet 
tar upp nyttan av en integrering mellan faserna. 
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6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Målet med examensarbetet är att framföra modeller som underlättar 
informationshanteringen med VDC genom att ställa frågor som berör informationen 
och hur den koordineras. Genom resultatens modeller kan en slutsats dras som beskriver 
hur informationsmängden bör fastställas i ett tidigt skede för att ge disciplinerna en bild 
av vilken information och mängd BIM-modellen ska innehålla för att produktionen ska 
kunna fullfölja arbetet effektivt. En koordinerad informationshantering med en 
integrering av produktionsledet i projekteringsstartmötet anses kunna effektivisera 
förståelsen av informationsbehov mellan de olika faserna för att kunna definiera 
informationsmängden.  

Val av format och metoder i ett tidigt skede minskar chansen för problematik vid 
koordinering av information. Projektstudion som kan kopplas till ICE anser vi spelar 
en stor roll vid uppförande och uppföljning av ett projekt. Projektstudion finns även för 
att kunna eliminerar onödigt arbete och få ett bättre flöde vid informationshantering 
mellan de olika processerna. Vi rekommenderar att arbeta med VDC redan i första 
början av projektet för att kunna maximera effekten av arbetssättet. Det är även 
essentiellt att alla parter har en gedigen förståelse för VDC.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Examensarbetet kan användas som grund för vidare forskning av VDC samt även hur 
den skall implementeras. Studierna kan arbeta med framföring av mallar och standarder 
för informationsmängd, eliminering av problem vid koordinering av information samt 
hur en integrerad informationshantering kan minimera efterarbete med hjälp av en 
fallstudie där det sker en analys på kommunikationen och informationshanteringen 
mellan processerna. Det går även att analysera problemen som beskrivs i punktform i 
kapitel 4.1.1. Det går även att gå djupare in i problematiken och fokusera mer på detaljer 
i diverse frågeställning istället för helhetsfrågor. 
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Bilaga 1- Bilagan visar NCC:s VDC-nivåer. 
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Bilaga 2- Intervjufrågor – Arbetsledare på NCC. 

  
 Hur länge har du jobbat hos NCC vilka ansvarsområden har du gällande VDC? 
 Ur din synvinkel, hur går det till från ide till förvaltning? 
 Vad är VDC för dig och hur tycker du att VDC samverkar med BIM?  
 Hur sker överlämningen från projekteringsfasen till produktionsfasen? 
 Hur hanteras information som ges från projekteringsfasen till produktionsfasen 

i ett VDC projekt? 
 • Används den till fullo, om inte varför? 
 • Hur kan man förhindra detta? 
 Vilken typ av information är enligt dig relevant/viktig att ha i modellen för att 

du skall dra nytta av BIM maximalt i din tjänsteroll?  
 • Får du all information du behöver från tidigare skede?  
 • Om inte, vad anser du ska göras för att få den information som krävs för 

uppnå optimal information och flöde? 
 Om det skulle framgå risker gällande arbetsmiljö, väderförhållanden och miljö i 

en BIM-modell, hur hanteras detta om det inte är tillräckligt, varför uppstår 
dessa problem?  

 Vilka brister finner du inom projekteringsfasen som kan störa flödet i 
produktionen?  

 • Kan ICE vara en lösning, i sådana fall hur? 
 Används 4D på projektet Vargön?  
 • Om inte varför? Om ja hur och till vilken grad? 

 
 Har du stött på byggfel eller problem under din tid här på Vargön? 
 • Hur löste ni problemet? 
 • Vilken effekt gav det på tid och resurser? 

 • Hur skulle man kunna förhindra detta i projekteringsfasen?  
 Kan BIM-kiosken vara en lösning till något av problemen/byggfelen i Vargön? 
 • I så fall vilka problem? 
 • Kan du säga lite snabbt hur mycket effektivare arbetet skulle ha utförts 

och i så fall i förhållande till den ekonomiska och tidsmässiga aspekten? 
  

 Enligt dig, vad tycker du har fungerat bättre vid ett projekt som utförs av VDC? 
 

 Enligt dig, vad tycker du har fungerat sämre vid ett projekt som utförs av VDC? 
 

 • Kan man förhindra detta till framtida projekt? 
 

 Hur ser ambitionsnivån ut i ett VDC projekt? 
 • Hur kan man förbättra ambitionsnivån om den är för låg? 

 
 Om du fick välja fritt, vad skulle du vilja tilläga eller ändra på gällande 

arbetssättet kring BIM/VDC? 
 Om du fick välja fritt, hur skulle du vilja jobba vidare med VDC projekt? Om 

ja varför?  
 Hur ser du på engagemanget ute på arbetsplatsen? 
 Har VDC löst de långa beslutsprocesserna? 
 Har VDC förhindrat leveransfel idag? 



Referenser & bilagor 

42 

 Är kunnigheten och kunskapen tillräckliga idag eller behövs det utbildning? 
 Finns alla resurser tillgängligt för arbetare? 
 Är rollerna i företagen tydliga?  
 • Vet alla vad dem har för ansvar? 

 • Borde det vara mer direkt vem som ska göra vad? 

 

  



Referenser & bilagor 

43 

Bilaga 3- Intervjufrågor – Processmanager på NCC. 

  
 Hur länge har du jobbat hos NCC vilka ansvarsområden har du gällande VDC? 
 Ur din synvinkel, hur går det till från ide till förvaltning i VDC? 
 Vad är VDC för dig och hur tycker du att VDC samverkar med BIM? 
 Hur fungerar VDC idag i praktiken? 
 Förklara konceptet VDC? 
 
 

Hur ska man implementera VDC på ett optimalt sätt? 

 
 

Hur sker överlämningen från projekteringsfasen till produktionsfasen? 

 Hur hanteras information som ges från projekteringsfasen till produktionsfasen i 
ett VDC projekt? 

 • Används den till fullo, om inte varför? 
 • Hur kan man förhindra detta? 

 
 Vilka brister finner du inom projekteringsfasen som kan störa flödet i 

produktionen? 
 Till hur stor grad används 4D och 5D?  
 Har du stött på byggfel eller problem som är värt att nämna? 
 • Hur löste ni problemet? 
 • Vilken effekt gav det på tid och resurser? 
 • Hur skulle man kunna förhindra detta i projekteringsfasen?  
 Kan BIM-kiosken vara en lösning till något av problemen/byggfelen? 

Ja, leder till snabbare beslutsprocess, minskar på lösning på plats. 
 • I så fall vilka problem? 
 • Kan du nämna hur mycket effektivare arbetet skulle ha utförts och i så 

fall i förhållande till den ekonomiska och tidsmässiga aspekten i ett 
tidigare projekt? 

 Enligt dig, vad tycker du har fungerat bättre vid ett projekt som utförs av VDC? 
 Enligt dig, vad tycker du har fungerat sämre vid ett projekt som utförs av VDC?  
 • Kan man förhindra detta till framtida projekt? 
 Hur ser ambitionsnivån ut i ett VDC projekt? 

 
 • Hur kan man förbättra ambitionsnivån om den är för låg? 

 
 Om du fick välja fritt, vad skulle du vilja tilläga eller ändra på gällande 

arbetssättet kring BIM/VDC? 
 Om du fick välja fritt, hur skulle du vilja jobba vidare med VDC projekt? 
 Finns det ett projekt idag som har fungerat perfekt enligt VDC konceptet, i så 

fall vilket? 
 Hur ser du på engagemanget ute på arbetsplatsen gällande implementeringen av 

VDC?  
 Har VDC löst de långa beslutsprocesserna? 
 Har VDC förhindrat leveransfel idag? 

• Vad var det för problem vid leveransfel? 

 Är kunnigheten och kunskapen tillräckliga idag eller behövs det utbildning? 
 Finns alla resurser tillgängligt för arbetare? 
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 Är rollerna i företagen tydliga?  
 • Vet alla vad dem har för ansvar? 

 • Borde det vara mer direkt vem som ska göra vad? 

 Hur kan man öka engagemanget i VDC hos tjänstemännen? 
 

 Hur kan man öka engagemanget i VDC hos yrkesarbetarna? 
 

 Bör man ha möten under produktionsfasen för att diskutera VDC, i så fall hur 
ofta bör dessa hållas för att eliminera byggfel och problem? 
 

 Vart är VDC om 5 år? 
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Bilaga 4- Intervjufrågor – Projekteringsledare på NCC 
  

  

 Hur länge har du jobbat hos NCC, vad ställer VDC för krav på dig? 
 Vad är VDC för dig och hur tycker du att VDC samverkar med BIM? 
 Hur upplever du VDC idag i praktiken? 

 Finns det skrivet i dina arbetsuppgifter att jobba utefter VDC? 

 Vad har du för grund när du väljer en VDC-koordinator? 

 Hur är ambitionsnivån när man jobbar med VDC i projekteringsfasen? 

 Känner du någon effektivisering med att jobba med VDC? 

 Hur har informationskoordineringen förbättrats med VDC? 

 Anser du att projektörerna har tillräcklig kunskap om vad som sker i 
produktionen? 

 Säkerställs metoder och format vid projektstart? 
• Hur säkerställs dessa? 

 Sker samordning i ett tidigt skede? 
• Hur följs detta upp vid ändringar? 

 Finns det onödiga omberäkningar i dagsläget? 

 Skulle detta kunna förhindras?  

 Finns det en databas för information och mallar? 

 • Kan du enkelt få ut information från tidigare VDC projekt? 

 Hur skiljer ni på olika typer av information och vart läggs de in? Till exempel 
prestandainformation och installationsinformation. 

 Har kommunikationen förbättrats med diverse aktörer när man har börjat arbeta 
med BIM? 

 Jobbar ni med projektstudio?  

 • Hur bör arbetet ske i en projektstudio? 

 • Finns det något öppet nätverk (databas) för aktörerna? 

 • Har du märkt att projektstudio minskar på arbete som inte skapar värde? 

 • Går det vidare till produktionen? 

 Jobbar ni parallellt med byggherren för att kunna skapa den produkten de vill ha? 

 Det sker en uppdatering i projektet, hur vidarebefordras denna ändring till 
diverse aktörer, vem får reda på vad? 

 Hur behandlas problem som löses i projekteringen, finns det långa 
beslutsprocesser?  

 Finns det någon i projekteringen med rätt kunskap av VDC som följer med vid 
övergång till produktion? 

 Vad är det för information och dokument som överlämnas till produktionen? 



Referenser & bilagor 

46 

 
Bilaga 5- Intervjufrågor – Projectcontroller/VDC-koordinator på NCC 

 
  

 Vad har du för grund när du väljer en VDC-koordinator? 

 Vad är första steget för en BIM-samordning? 

 Vad finns det för riktlinjer för en BIM-modell? 

 Vad ska en VDC-koordinator ha för kunskaper? 

 Finns det olika typer av information för koordinatorn att ta hänsyn till? 
tex information om planering, produktion, förvaltning 

 Vad är en VDC koordinators roll? 

 Hur håller koordinatorn reda på att alla har rätt information i ett tidigt skede? 

 Har ni något tekniskt startmöte för att definiera olika roller? 

 Vad ställs det för krav på informationsmängd? 

 Vem bestämmer informationsmängden? 

 Vid vilket skede säkerställs informationsmängden? 

 Finns det olika typer av information? 

 Får produktionen all information de behöver för att kunna fullfölja arbetet med 
VDC? 

 • Exempelvis modeller och planer 4D, 5D  
• Om inte, vilka krav kan ställas på projekteringen/produktionen för att 

kunna lösa detta? 
 Finns det någon bristande information från projektering till produktion? 

 Förstår produktionen informationen de får? 

 Finns det information som produktionen inte får? 

 Brukar de kontakta er vid behov av mer information eller förklaringar av diverse 
lösningar? 

 Saknas det något i en BIM-modell som kan underlätta arbetsberedningen?  

 Anser du att det finns någon annan information man bör följa utöver 
bygghandlingar i produktionen? 

 Finns det behov av nya roller när man jobbar med VDC? 

 Anpassas projekteringen till en effektivare produktion? 

 Vilka hinder finns vid implementering av VDC? 

 Har du egna lösningar till olika problem gällande informationskoordinering? 
 

 Vad anser du generellt är ett stort eller litet problem som måste åtgärdas, 
gällande koppling och återkoppling från projekteringsfasen till 
produktionsfasen? 
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 Hur väljs olika LOD nivåer för objekt? 

 Ändras informationsmängden i senare skede? 

 Vad är grundläggande för detaljeringsnivåer i informationsmängd? 

 Är information i en BIM-modell korrekt representerad? T.ex. väggverktyg för 
en vägg? 

 Hur underlättas informationshanteringen i en BIM-modell? 

 Finns det olika skeden för en BIM-modell? 
Vilka skeden och vad görs i vartdera skede? 

 Har ni en BIM-manual? 

 Hur styrs VDC-nivåer? 
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Bilaga 6- Intervjufrågor – Anbudsingenjör/modellsamordnare på NCC 
  

 Vad är första steget för en BIM-samordning? 

 Vad finns det för riktlinjer för en BIM-modell? 

 Vad ska en VDC-koordinator ha för kunskaper? 

 Finns det olika typer av information för koordinatorn att ta hänsyn till? 
tex information om planering, produktion, förvaltning 

 Vad är en VDC koordinators roll? 

 Hur håller koordinatorn reda på att alla har rätt information i ett tidigt skede? 

 Har ni något tekniskt startmöte för att definiera olika roller? 

 Vad ställs det för krav på informationsmängd? 

 Vem bestämmer informationsmängden? 

 Vid vilket skede säkerställs informationsmängden? 

 Finns det olika typer av information? 

 Hur väljs olika LOD nivåer för objekt? 

 Ändras informationsmängden i senare skede? 

 Vad är grundläggande för detaljeringsnivåer i informationsmängd? 

 Är information i en BIM-modell korrekt representerad? T.ex. väggverktyg för 
en vägg? 

 Hur underlättas informationshanteringen i en BIM-modell? 

 Finns det olika skeden för en BIM-modell? 
Vilka skeden finns och vad görs i varje skede? 

 Har ni en BIM-manual? 

 Hur styrs VDC-nivåer? 
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