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Abstract 
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Abstract 

Purpose: Buildings become more complex and society is constantly evolving. More 

and more specialized operators join the construction industry, which increases the need 

for effective interaction between them. Focus should be on communication and an inter-

sectoral cooperation must be taken into use. New ways of working together that 

promotes interaction in order to streamline the construction process should be 

developed. The municipality plays an important and central role in order to push 

forward the social development. The aim of the study is to investigate how an VDC-

inspired approach can develop the municipal process in the urban development process, 

in order to make the planning process in early stages until the design phase more 

efficient. 

Method: To achieve the goal, interviews with employees within the construction 

company NCC and the municipalities of Norrköping, Linköping and Örebro has been 

done. Once the empirical data was collected from the interviews it was analyzed 

together with this thesis theoretical framework.    

Findings: Today, BIM is not used in the municipalities the same extent as NCC. The 

municipalities do not have the same need for information and coordination of their 

digital models. The 3D models they work with usually consist of 3D volumes, where 

volume relationships and correlations are the most important information conveyed. 

However, it is clear that the municipality work in project teams that can be developed 

and made more efficient. Today, the municipalities already work in teams, where they 

benefit from the collective expertise. To implement project studio as a VDC inspired 

approach may ultimately create a closer collaboration and help reduce communication 

problems internally. 

Implications: In order for the municipality to work VDC-inspired they must first find 

out what type of information in a BIM model they consider relevant and interesting. 

Furthermore, a high level of technical expertise is required among the employees to 

allow an implementation of VDC.  

Limitations: The thesis has investigated a VDC application in the early stages until 

project design stage. Furthermore, the study was limited to the municipality's urban 

planning office. Data collection has only occurred through interviews. 

Keywords: VDC, BIM, NCC, municipality, communication, coordination, trust, 

competence.  
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Sammanfattning 

Syfte: I takt med att byggnader blir mer komplexa och samhället ständigt utvecklas får 

byggbranschen allt fler specialinriktade aktörer, vilket ytterligare ökar behovet av 

fungerande samspel mellan aktörerna. Kommunikationen behöver stå i fokus och ett 

branschöverskridande samarbete måste tas i bruk. Nya arbetssätt som främjar 

samverkan bör tas fram för att effektivisera byggprocessen mera. Där spelar kommunen 

en viktig och central roll för att driva på samhällsutvecklingen. Målet med 

examensarbetet är att undersöka hur ett VDC-inspirerat arbetssätt kan utveckla 

kommunens process i stadsbyggnadsprocessen för att effektivisera planprocessens 

tidiga skeden fram till projektering. 

Metod: För att uppnå målet har intervjuer med tjänstemän från NCC och kommunerna 

Norrköping, Linköping och Örebro genomförts. Det empiriska data som insamlats har 

sedan analyserats tillsammans med examensarbetets teoretiska ramverk.  

Resultat: Resultatet visar på att kommunerna i dagsläget inte arbetar med BIM i samma 

omfattning som NCC. Kommunerna har inte samma behov av informationshantering 

och samordning av digitala modeller. Kommunernas 3D-modeller består oftast av 3D-

volymer, där volymförhållanden och samband är den viktigaste informationen som 

förmedlas.  Däremot konstateras att kommunens arbetssätt i projektgrupper går att 

utveckla och göras mer effektiv. Idag arbetar kommunerna redan i team där de drar 

nytta av den kollektiva kompetensen. Att implementera projektstudio som ett VDC- 

inspirerat arbetssätt kan i förlängningen skapa ett tätare samarbete och bidra till att 

minska kommunikationsproblem internt. 

Konsekvenser: För att kommunen ska kunna arbeta VDC-inspirerat bör först en 

kartläggning av vilken typ av information i en BIM-modell som kommunen anser 

relevant och intressant för dem. Vidare krävs också en hög teknisk kompetens bland 

tjänstemännen för att möjliggöra en implementering av VDC.  

Begränsningar: Examensarbetet har undersökt en VDC tillämpning i tidiga skeden 

fram till projektering. Vidare har arbetet avgränsats sig till kommunens 

stadsbyggnadskontor. Datainsamlingen har endast skett genom besöksintervjuer.  

Nyckelord: VDC, BIM, NCC, kommun, kommunikation, samordning, förtroende, 

kompetens. 
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Begreppsförklaring 

VDC  Virtual Design & Construction,Virtuellt byggande 

BIM Building Information Modeling, Byggnadsinformationsmodellering  

ICE Integrated Concurrent Engineering, Integrerat samtida ingenjörsarbete  

3D Tredimensionell 

iBinder Molnbaserat dokumenthanteringssystem  

PBL Plan- och bygglagen 
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 Inledning 
Som ett avslutande moment i utbildningen Byggnadsteknik med inriktning 

byggnadsutformning med arkitektur (180 HP) har ett examensarbete på 15 

högskolepoäng genomförts. Examensarbetet gjordes inom huvudområdet 

Byggnadsteknik vid avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap på 

Tekniska Högskolan i Jönköping. 

Arbetet behandlar ämnet VDC (Virtual Design and Construction, virtuellt byggande). 

Det undersöker användningen av VDC i privat sektor samt möjligheten för tillämpning 

av VDC-inspirerat arbetssätt i kommunal verksamhet. 

 Bakgrund 
Kommunikationen mellan aktörer i dagens byggprocess är ofta bristande, vilket leder 

till en fragmenterad byggprocess där risken för missförstånd och omarbeten är stor. I 

takt med att byggnader blir mer komplexa får byggbranschen allt fler specialinriktade 

aktörer, vilket ytterligare ökar behovet av fungerande samspel mellan alla inblandade 

(SOU, 2000:44). 

Traditionellt sett är byggprocessen långdragen, där tidsspannet mellan idé och färdigt 

projekt inte sällan överskrider tio år. Detta beror ofta på en kombination av bristfällig 

samordning mellan aktörer och faser (Stockholmsgruppen för Tillväxt, 2014). Faktorer 

som hämmar bostadsbyggandet är bland annat en långsam planprocess, tidsödande 

överklagandeprocesser och detaljreglering av detaljplaner, byggregler och avtal 

(Fastighetsägarna, 2013). 

Ett stort ansvar för samordning av ett projekt ligger hos beställaren. Utan tydliga mål 

och krav från beställaren uppstår förvirring redan i anbudsskedet. En förutsättning för 

att uppnå en väl fungerande samordning är planering, vilket är både tidskrävande och 

kostsamt (SOU, 2000:44). 

Samordning och samverkan mellan kommun och entreprenör måste förbättras och en 

utökad dialog med bättre återkoppling måste föras för att förbättra framtidens 

byggprojekt. Nya arbetssätt som främjar samarbete, samverkan och samordning bör tas 

fram för en effektivare byggprocess (Stockholmsgruppen för Tillväxt, 2014). 

 Problembeskrivning 
Ett av de aktuella problemen är bristen på samnyttjande av framtagen information och 

kommunikation mellan aktörer (Stockholmsgruppen för Tillväxt, 2014). Med 

samarbete där de inblandade aktörerna arbetar med täta avstämningar, kan 

kommunikationsproblem minimeras och ökad förståelse uppnås (Kang & Woo, 2015). 

Konsekvensen av att skilja de olika aktörerna åt med traditionella kontrakt där 

samverkan mellan aktörerna är begränsad leder till brister i bland annat 

informationsöverföring, kommunikation, beslutsfattande och planering. Med avtal som 

gynnar ett starkare samspel mellan aktörerna kan brister minimeras och ökat 

engagemang och delaktighet uppnås (Gil, 2009). 

Kommunen har ett stort och centralt ansvar för att driva samhällsutvecklingen framåt. 

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar har kommunen en skyldighet 
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att bostäder byggs om bostadsbrist råder (SFS 2000:1383, 2000). För att underlätta detta 

krävs nya arbetssätt (Stockholmsgruppen för Tillväxt, 2014). 

En samarbetsform och arbetssätt som Stanford University har vidareutvecklat och 

anpassat till byggbranschen är Virtual Design and Construction, VDC. Arbetssättet 

innebär en integrering av virtuella modeller mellan olika discipliner under projektering 

och produktion. Istället för traditionella arbetsmöten som hålls veckovis innebär VDC 

att alla aktörer samlas i samma projektrum. Problem som vanligen uppstår och som kan 

ta flera veckor att få svar på, får istället med VDC svar direkt (Gilligan & Kunz, 2007). 

I en rapport utgiven 2007 av Stanford University genomfördes en enkätundersökning 

med VDC-användande företag och organisationer. Undersökningen visade på att VDC 

som arbetssätt haft en positiv inverkan och flera fördelar med arbetssättet identifierades. 

Bland annat såg man skillnad genom ökad kommunikation, deltagarengagemang samt 

både tid - och kostnadsbesparingar (Gilligan & Kunz, 2007). 

 Mål och frågeställningar 
Examensarbetets mål är att undersöka hur ett VDC-inspirerat arbetssätt kan utveckla 

kommunens process i stadsbyggnadsprocessen, för att effektivisera planprocessens 

tidiga skeden fram till projektering. 

 Vilka erfarenheter har entreprenörer som idag använder VDC som kan vara 

värdefulla för kommunens verksamhetsområden? 
 Vilka kommunikationsproblem ser kommunen som hinder för en effektivare 

planprocess? 
 Hur ser möjligheten ut för att använda ett VDC-inspirerat arbetssätt i tidiga 

skeden i kommunens planprocess? 

 Avgränsningar 
Examensarbetet täcker inte eventuella ekonomiska besparingar vid implementering av 

VDC, detaljeringsgraden i en BIM-modell eller vilken slags information som innefattas 

i modellen. Arbetet begränsas till att undersöka VDC-implementering i tidiga skeden 

på kommunens stadsbyggnadskontor.  

 Disposition 
Rapporten inleds med en bakgrundsbeskrivning som följs av en problembeskrivning, 

en målformulering och frågeställningar med avgränsningar. 

 Kapitel 2 - Metod och Genomförande – Här redovisas valda 

undersökningsstrategier, datainsamlingsmetoder, arbetsgång och arbetets 

trovärdighet. 

 Kapitel 3 - Teoretiskt ramverk - Relevanta teorier och forskning som kan 

tillämpas på frågeställningarna för att uppfylla arbetets mål redovisas här. 

 Kapitel 4 - Empiri - Redovisning av insamlad data. 
 Kapitel 5 - Analys och resultat - Analys av empiri samt kopplingar till det 

teoretiska ramverket görs för att besvara frågeställningarna i detta kapitel. 
 Kapitel 6 - Diskussion och slutsatser - Här diskuteras arbetets resultat och 

slutsatser presenteras. Även en utvärdering av arbetssättet och förslag på 

framtida forskning ges. 
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 Metod och genomförande 
Detta kapitel redogör vilka metoder för datainsamling som använts i examensarbetet. 

Datainsamlingen ligger till grund för att besvara de givna frågeställningarna. Kapitlet 

redogör den strategi som använts för att utföra studien samt en redogörelse för 

kopplingar mellan frågeställningar och metoder för datainsamling. Kapitlet avslutas 

med en motivering av metodval, beskrivning av arbetets process samt en analys 

angående arbetets trovärdighet. 

 Undersökningsstrategi 
Examensarbetet har använt en kvalitativ undersökningsstrategi. Denna ansats lämpar 

sig då författarna önskar samla in fördjupad och beskrivande information för att besvara 

examensarbetets frågeställningar. I den kvalitativa metoden utgår man från 

verkligheten och mänskliga erfarenheter. Då författarna har begränsad kunskap kan en 

kvalitativ ansats med fördel användas för att öka förståelsen och ge djupare insikt i 

arbetets frågeställningar (Malterud, 2009). 

En litteraturstudie över VDC har genomförts för att tydliggöra samt skapa förståelse för 

begreppet. Även intervjuer har använts som datainsamlingsmetod. Intervjuer lämpar sig 

då man undersöker samband som inte är tydliga vid första anblick (Eliasson, 2013). 

Enligt Dalen (2008) passar intervju som forskningsmetod när man vill få insikt i 

respondentens egna erfarenheter, tankar och känslor.  

Intervjuerna genomfördes halv-strukturerade, vilket innebar att de styrdes av 

förbestämda frågor, men anpassades efter den enskilda intervjusituationen (Eliasson, 

2013). Genom detta kunde respondenterna utveckla sina svar och eventuellt ge ny och 

oanad information till intervjuarna. Genom att intervjua flera personer med liknande 

kunskap och erfarenheter kan man få ut jämförbara data, vilket är det viktigaste villkoret 

för en kvalitativ analys (Lantz, 2007). 
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 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

I figur 1 redovisas valda metoders koppling till examensarbetets frågeställningar.  

Figur 1. Samband mellan metodval och frågeställningar. Litteraturstudien ligger som 

stöd för författarnas och läsarens förståelse för begreppet VDC. 

 Vilka erfarenheter har entreprenörer som idag använder VDC som 
kan vara värdefulla för kommunens verksamhetsområden? 

Frågeställningen besvaras genom intervjuer med relevanta VDC-användare inom 

byggbranschen. Valet att göra intervjuer är för att få en uppfattning hur användarna av 

VDC tycker arbetssättet fungerar för dem och vilka erfarenheter de har av det. Därefter 

analyseras svaren för att sedan ligga till grund för intervjuer med kommunens 

tjänstemän inom stadsbyggnadskontoret. 

 Vilka kommunikationsproblem ser kommunen som hinder för en 
effektivare planprocess? 

Denna frågeställning besvaras med hjälp av intervjuer med tjänstemän inom 

kommunens stadsbyggnadskontor. Huvudsyftet med intervjuerna är att få en inblick i 

kommunens verksamhet för att sedan kunna identifiera brister som hindrar en 

effektivare planprocess.  

 Hur ser möjligheten ut för att använda ett VDC-inspirerat arbetssätt 
i tidiga skeden i kommunens planprocess? 

Den kvalitativa datainsamlingen från intervjuerna med VDC-användare och kommunen 

bidrar med analyserbar data. Genom att analysera och sammanställa de genomförda 

intervjuerna kan denna frågeställning besvaras. 

 Valda metoder för datainsamling 
I denna del beskrivs och presenteras mer ingående de metoder som använts. 

 Litteraturstudie 
Genom en litteraturstudie har begreppet VDC förklarats. Detta för att ge en entydig bild 

av vad begreppet innebär, samt insyn i tidigare forskning. Sökning av relevanta 

Intervju

Intervju med 
NCC

Frågeställning 1

Intervju med 
kommun

Frågeställning 2

Sammanställning 
av intervjusvar

Frågeställning 3

Litteraturstudie
Fördjupning 

VDC
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vetenskapliga rapporter har genomförts för att ge en bra grund. Genom att granska och 

analysera tidigare forskning ges författarna en bättre förståelse för begreppet. (Webster 

& Watson, 2002). 

 Intervjuer  
En datainsamlingsmetod för detta examensarbete har varit intervjuer. Intervjuerna är av 

halv-strukturerad (semistrukturerad) karaktär. Denna sorts struktur leds av förbestämda 

frågor som kan ändras beroende på hur intervjusituationen utvecklar sig (Höst, Regnell, 

& Runeson, 2006). Inför intervjuerna skickades ett frågeformulär ut till varje 

respondent i syfte att ge denne tid till insikt i vad intervjun skulle beröra, samt 

möjliggöra en diskussion. Då intervjun var halv-strukturerad gavs respondenten 

utrymme att formulera svar som denne fann meningsfulla och som gav en subjektiv syn 

på frågorna (Lantz, 2007). 

Genom intervjuer som datainsamlingsmetod kan relevant och informativ data erhållas. 

Insamlad data lägger grunden till en analys. Intervjusvaren från respondenterna har 

dokumenterats genom inspelning samt anteckningar som förts parallellt. Detta 

underlättar behandling av data och ger arbetet en högre reliabilitet (Lantz, 2007). 

 Arbetsgång 
De datainsamlingsmetoder som använts för detta examensarbete har varit 

litteraturstudie och intervjuer. Intervjuerna har gjorts med fyra tjänstemän med olika 

roller på bygg- och fastighetsutvecklingsföretaget NCC och med fyra tjänstemän i tre 

kommuner. 

Genom intervjuer får författarna en bild över vilka erfarenheter och effekter NCC tycker 

sig fått från att arbeta med VDC i sina projekt. Intervjuerna har varit fysiskt enskilda 

möten och har dokumenterats genom inspelning och kompletterande anteckningar. 

Efter genomförda intervjuer med personerna på NCC har intervjuer med tjänstemän 

från tre kommuner genomförts. För att erhålla tillförlitlig och relevant data kontaktades 

kommuner i större städer1, där digitaliseringsbehov antas finnas. Genom att besöka 

kommunernas hemsidor kunde konstateras att de större städerna arbetade aktivt med 

digitalisering. De kommuner som kontaktades var Linköping, Norrköping och Örebro. 

De intervjuade personerna i kommunerna har haft olika roller, detta i syfte att identifiera 

och få ett bredare perspektiv på eventuella kommunikationsproblem mellan de olika 

ansvarsområdena. 

Genomförda intervjuer har sedan transkriberats och skickats tillbaka till respondenterna 

i syfte att ge dem utrymme att kommentera svaren. Därefter har resultaten från 

intervjuerna bearbetats för att slutligen sammanställas.  

                                                 

1 Med större stad menas kommuner med 50 000-200 000 invånare samt med mindre än 40 % av 

nattbefolkningen sysselsatta inom industrisektorn (SCB). 
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 Trovärdighet 
För att forskande eller utredande projekt skall få ett vetenskapligt värde måste arbetet 

vara, bland annat, trovärdigt (Eriksson & Widerheim-Paul, 2011). För att bedöma ett 

arbetes trovärdighet används uttrycken validitet och reliabilitet. 

Validitet innebär att rätt mätverktyg använts för att samla rätt och relevant data. För att 

mäta ett arbetes validitet korreleras mätvärden. Hög korrelation innebär hög validitet. 

Reliabilitet bedömer tillförlitligheten hos insamlad data samt att data är beständig 

(Kylén, 2004). 

Examensarbetets datainsamling kommer från kvalitativa intervjuer, vilket innebär att 

all data som samlats in är så kallade mjuka data. Åsikter, erfarenheter och känslor är 

data som kan variera stort men fortfarande ses som reliabla om de är homogena och 

pekar åt samma håll (Kylén, 2004). 

Intervjuer har genomförts med personer med god kännedom inom respektive område, 

vilket ger arbetet en god validitet. Genom att intervjua personer inom samma 

entreprenörföretag och personer som har god kännedom i ämnet VDC kan arbetets 

reliabilitet och validitet stärkas. Sannolikheten att få enhetliga och homogena svar ökar 

om man intervjuar personer med liknande erfarenhet. Genom att intervjua flera personer 

från samma entreprenadföretag, där svaren som erhållits pekat åt samma håll, kan man 

anse att svaren blir reliabla. Detta påverkar även validiteten negativt då man endast får 

ett företags åsikter.  

Intervjuerna med tjänstemän på kommunen hölls med personer från olika kommuner 

för att erhålla ett större perspektiv. Även för att få flera infallsvinklar på vad som anses 

vara kommunikationsproblem i olika kommuner och för olika roller. Trots olikheter 

mellan kommuner och yrkesroller visade intervjuerna att respondenterna hade en 

relativt homogen uppfattning om existerande kommunikationsproblemen. Detta ger 

arbetet en god reliabilitet. 



Teoretiskt ramverk 

7 

 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel beskrivs utvalda vetenskapliga teorier som är kopplade till 

examensarbetets mål respektive frågeställningar. De vetenskapliga teorierna utgör ett 

ramverk som i sin tur skapar förutsättningar för att svara på de förbestämda 

frågeställningarna. 

 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Figur 2 visar schematiskt hur utvalda teorier kopplas till gällande frågeställningar. 

Figur 2. Schematisk koppling mellan frågeställningar och teoretiskt ramverk. 

 Kommunikation 
Shannon och Weavers kommunikationsmodell (se figur 3) har sedan den togs fram 

1949 varit allmänt erkänd som en av de viktigaste modellerna inom 

kommunikationsteori och ligger till grund för många andra senare modeller (Fiske, 

1997). Den beskriver kommunikation som en linjär process, någonting som senare gett 

upphov till kritik och lett till andra, mer komplexa kommunikationsmodeller (Fiske, 

1997) (Windahl & McQuail, 1979). 

I Shannon och Weavers modell beskrivs hur ett meddelande via en sändare 

transmitteras via en kanal. I denna kanal kan brus uppstå, vilket kan beskrivas som 

någonting som stör signalen och meddelandet (Fiske, 1997). 

Kommunikationsprocessen beskrivs ofta med fyra grundläggande begrepp. Dessa är 

sändare, meddelande, kanal och mottagare (Windahl & McQuail, 1979). 

 

• Vilka erfarenheter har entreprenörer som idag använder 
VDC som kan vara värdefulla för kommunens 
verksamhetsområden?

Frågeställning 1

• Vilka kommunikationsproblem ser kommunen som hinder 
för en effektivare planprocess?

Frågeställning 2

• Hur ser möjligheten ut för att använda ett VDC-inspirerat 
arbetssätt i tidiga skeden i kommunens planprocess?

Frågeställning 3

Kommunikation

Samordning

Kollektiv kompetens

Organisationer
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Figur 3. Shannon och Weavers kommunikationsmodell från år 1949 (Fiske, 1997). 

Shannon och Weavers modell beskrivs som linjär, vilket ger en ensidig 

kommunikationsmodell med en sändare och en mottagare utan möjlighet till feedback 

(Windahl & McQuail, 1979). Osgood/Schramms cirkulära modell (se figur 4) löser 

detta och beskriver istället kommunikation som cirkulär. I denna modell har inte 

kommunikationen en start eller slutpunkt och beskriver kommunikationen i till exempel 

konversationer (Windahl & McQuail, 1979). 

 

Figur 4. Osgood/Schramms cirkulära kommunikationsmodell (Windahl & McQuail, 

1979). 

Enligt Norberg (2007) är det vid projektarbeten viktigt att ta hänsyn till vilken 

utformning arbetet stöds av. För att ett projektarbete ska fungera måste medlemmarna 

ha förtroende för varandra, detta för att våga lita på att alla levererar rätt sak med rätt 

kvalité vid rätt tidpunkt (Norberg, 2007). 

Genom att testa hur förtroende skapas med fyra olika kommunikationssätt, ansikte-mot-

ansikte, textchatt, röstkonferens och videokonferens framgick det att ansikte-mot-

ansikte var överlägset bästa sättet att skapa förtroende för andra medlemmar i en grupp 

(Bos, Olson, Gergle, Olson, & Wright, 2002). Människor kommunicerar på många 

olika nivåer, en av dessa är mimik och ansiktsuttryck (Norberg, 2007). Enligt Bos et al 

(2002) är att mötas ansikte mot ansikte det bästa kommunikationssättet för att skapa 

förtroende. Det minskar brus i kommunikationskanalen och man uppnår hög 

transparens då ingen filtrering av meddelandet sker. Enligt Norberg (2007) spelar även 

ögonkontakt en stor roll för förtroende och förståelse för alla parter i en konversation. 
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Utan ögonkontakt kan den information som mimik förmedlar gå förlorad. Ögonkontakt 

bidrar även till förståelse, då man ofta kan se om den förmedlade informationen tagits 

emot och tolkats rätt.  

Ytterligare undersökningar har gjorts inom ämnet förtroende och projektgrupper, där 

man låtit gruppmedlemmarna mötas innan de började samarbeta (Zheng, Veinott, Bos, 

Olson, & Olson, 2002). Detta visade sig skapa mer förtroende än i grupper där 

medlemmarna aldrig fysiskt mött varandra. Genom att planera och engagera alla 

gruppmedlemmar i en gemensam aktivitet, med mål att lära känna varandra innan ett 

samarbete inleds, fås liknande resultat som när medlemmarna möttes ansikte mot 

ansikte.  

 Samordning 
Samordning anses vara en viktig faktor för att byggprojekt ska vara framgångsrika. I 

dagens byggbransch efterfrågas bättre samordningsstrategier mellan organisationer och 

aktörer inom byggprocessen. Bättre samordning skulle innebära större engagemang och 

motivation till projektet. Det leder i många fall till en ökad effektivitet och 

kommunikation som i sin tur höjer produktiviteten (Phua & Rowlinson, 2004). 

Tidsspannet från idé till färdig byggnad kännetecknas av en komplex process som 

kräver hög samordning mellan olika yrkesgrupper för att minimera bland annat 

kommunikationsproblem och produktionsfel. Begreppet samordning och dess innebörd 

kan uppfattas olika men ses oftast som en process där resurshantering sker på ett 

organiserat sätt i syfte att uppnå en ökad effektivitet (Hossain, 2009). 

 Kollektiv kompetens och erfarenhet 
Enligt Svedberg (2007) är begreppet kompetens förmågan att kunna utnyttja egen 

kunskap i en given situation, i syfte att lösa en specifik uppgift eller nå ett mål. Vid 

gruppbildning kan kollektiv kompetens, enligt Svedberg (2007), nås genom att den 

individuella kompetensen samspelar med andra vilket skapar en helhetsförståelse för 

den specifika uppgiften. 

Kollektivt lärande uppmuntrar till gemensamma reflektioner som i sin tur formar en 

grupps kollektiva förmåga att bemöta framtida händelser och problem. Detta möjliggör 

starkare samverkan och förståelse för varandra vilket skapar goda förutsättningar till att 

gemensamt klara uppsatta mål. Detta förutsätter att gruppen har en gemensam syn på 

vad som ska lösas och hur man går tillväga (Granberg & Ohlsson, 2005). 

Arbetsgrupper har mer eller mindre alltid funnits i arbetslivet. Idag ser man en tydlig 

trend i utvecklingen av organisationsformer och teambildning. Idag finns ett större 

behov av samverkan, kommunikation och tillvaratagande av kompetenser mellan 

yrkesgrupper. I takt med att uppgifter bli alltmer komplexa ökar kravet på tillgång till 

specialinriktade aktörer (Granberg & Ohlsson, 2005). 

För att utnyttja den kollektiva kompetensen är det viktigt att medlemmarna delar med 

sig och lär sig av varandras erfarenheter. Detta för att utveckla gruppens handlingskraft 

(Svedberg, 2007). 

Figur 5 beskriver sambandet mellan ett enkelt loop-lärande och ett dubbelt-loop 

lärande. Den första loopen innebär en inlärning där viljan att lära sig bidrar till 

utveckling. Enkelt loop-lärande kännetecknas av en arbetsgrupp som sätter arbetet i 
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relation till verkligheten med hjälp av feedback, utvärderingar och uppföljningar 

(Svedberg, 2007). 

I den yttre loopen lyfter man inlärningsprocessen ytterligare en nivå och ser till 

förståelsemönster och styrande värderingar. Sammanfattningsvis beskriver modellen 

kopplingen mellan lärande och kommunikation i arbetsgrupper. Förmågan att lära sig 

är oftast beroende av förmågan att kommunicera, först då utvecklas kollektiv 

kompetens (Svedberg, 2007). 

 

Figur 5. Modell över enkelt- och dubbel-loop lärande (Svedberg, 2007). 

 Organisationer 

 Organisationsteorier och förändringsbeteenden 
En organisation uppstår, enligt organisationsforskning, kring en specifik uppgift. 

Organisationer besitter större kunskap, färdigheter och erfarenheter än enskilda 

individer. Organisationer lämpar sig för stora uppgifter, för komplexa för den enskilde 

individen att lösa (Hatch, 2002). 

En växande organisation behöver i regel differentieras, dvs. ge organisationens olika 

delar olika funktioner. Enligt Hatch (2002) leder hög differentiering till 

samordningssvårigheter och kommunikationsproblem. Clegg (1990) menar att 

organisationer med hög differentiering måste av-differentieras. Organisationen 

introduceras istället för självstyrning och eget ansvar. Ur av-differentieringen av 

organisationen myntas team-begreppet (Hatch, 2002). 

En så kallad teamorganisation är en organisation som delats in i självstyrande grupper 

där varje individ har ett eget ansvar. Grupperna arbetar mot gemensamma mål och 

ansvarar tillsammans för resultatet, men enskilda individer har hand om och ansvarar 

för specifika uppgifter (Svedberg, 2007). Teamorganisationens gemensamma 

kompetens och engagemang för uppgiften lägger grunden för organisationen. Dess roll, 
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styrning, utveckling och sociala samverkan står i fokus (Svedberg, 2007). För att en 

teamorganisation ska uppnå hög effektivitet måste de medverkande uppnå synergi, 

särskilt om de besitter olika specialistkunskaper. Kombinationen av 

specialistkompetenser kan i ett väl sammansatt team lösa komplexa uppgifter 

(Svedberg, 2007). 

Risker med teamorganisationer är ovilja till samarbete hos individer, eller ojämn 

sammanhållning mellan olika team, där ett team får en stark gemenskap och väljer att 

avvika från organisationens mål (Svedberg, 2007). 

Samhället förändras och många organisationsforskare anser att nya organisationsformer 

blir en konsekvens av de ekonomiska, tekniska, sociala och kulturella förändringarna 

(Hatch, 2002). I och med förändringarna uppstår ett behov av nya organisatoriska 

former. Organisationerna måste tåla förändring för att kunna följa samhällets utveckling 

(Hatch, 2002). 

Modellen ”förändringens fyra rum” (se figur 6), framtagen av Claes Janssen, beskriver 

de faser en individ eller grupp ständigt genomgår. De fyra rummen kallas nöjdhet, 

censur och förnekelse, förvirring och konflikt samt inspiration och förnyelse (Eklund, 

2011). Vid omorganisation och förändring stöter man ofta på motstånd. Detta motstånd 

är ofta en reaktion på att makthavande inför förändringar som bryter tidigare beteende 

(Styhre, 2002). Förändringarna tvingar organisationen att gå genom de fyra rummen. 

Störst motstånd uppstår i det tredje rummet. Förändringen gör organisationens 

medlemmar osäkra och de gör då motstånd gentemot den beslutande kraften (Eklund, 

2011) (Styhre, 2002). Genom information och utbildning som rör förändringen kan 

motståndskraften minskas (Hatch, 2002). 

 

Figur 6. Förändringens fyra rum (Eklund, 2011). 

  

Nöjdhet
Censur och 
Förnekelse

Förvirring 
och 

Konflikt

Inspiration 
och 

Förnyelse
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 Sammanfattning av valda teorier 
Samordning, kollektiv kompetens, erfarenhetsåterföring och organisationer kan alla 

kopplas samman via kommunikation. Genom att samordna information och 

organisationsgrupper kan ett större engagemang från de inblandade uppnås. Att dra 

nytta av den kollektiva kompetensen innebär att individer och grupper måste 

kommunicera sina erfarenheter för att alla ska kunna dra nytta av dem. Då team arbetar 

med erfarenhetsåterföring uppnås en större förståelse både för arbetet och det 

gemensamma målet. Genom att arbeta i team ges individer eget ansvar. Detta, 

tillsammans med god samordning, bidrar till ett större engagemang, tydliga 

gemensamma mål och hög produktivitet. Figur 7 visar kopplingen mellan de olika 

teorierna. 

Figur 7. Samband mellan de valda teorierna, där kommunikation har en central roll.

Kommunikation

Organisationer

Samordning
Kollektiv 

kompetens
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 Empiri 
I detta kapitel redovisas empirisk data som är insamlad från intervjutillfällen med 

tjänstemän från NCC och från tre olika kommuner. 

 Virtual Design and Construction 
Virtual Design and Construction (VDC) introducerades 2001 av Center for Integrated 

Facility Engineering (CIFE) på Stanford University. Arbetssättet härstammar från 

NASA, men Stanford har anpassat arbetssättet för byggbranschen.  

VDC beskrivs som ett arbetssätt där virtuella modeller och dess information samnyttjas 

mellan konsulter. Genom VDC förs olika aktörer ihop för att tillsammans uppnå ett 

specifikt mål vilket kan ske under olika former. En del i VDC är projektformen ICE 

(Integrated Concurrent Engineering) som innebär att ett team arbetar nära varandra 

genom veckovisa projektmöten som sker i ett gemensamt projektrum. Genom detta kan 

medlemmarna utbyta idéer, erfarenheter och lösningar med stöd av de virtuella 

modellerna. VDC handlar alltså inte enbart om virtuella modeller utan innefattar 

organisationen och processflödet också (Kunz & Fischer, 2012). 

VDC innebär kortfattat en användning av virtuella och multidisciplinära 

byggprojektsmodeller. Modellerna visar objektsorienterade beskrivningar från olika 

konsultgrupper. Modellerna är integrerade mellan dessa grupper så att informationen är 

utbytbar och tillgänglig för alla inblandade (Kunz & Fischer, 2012). Genom att 

informationen kan delas mellan aktörerna underlättas planering, kommunikation och 

samarbete i projekten vilket visat sig öka effektiviteten i byggprocessens olika skeden 

(Gustafsson, Gluch, Gunnemark, Heinke, & Engström, 2015). 

 Intervjuer med NCC 
Som en del av datainsamlingen har intervjuer genomförts med tjänstemän på NCC, ett 

av de stora bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i Sverige genomförts. De 

intervjuade arbetar på NCCs kontor i Göteborg, Helsingborg och Uppsala. De 

intervjuade arbetar alla inom VDC och har titlarna VDC koordinator, VDC-specialist, 

Group Manager VDC och Processledare VDC. 

 NCC och VDC 
Tre av de intervjuade har arbetat aktivt med VDC sedan 2010/2011, en har arbetat med 

det sedan 2014. De har alla skrivit ett examensarbete kring ämnet VDC tillsammans 

med NCC. De fick därefter anställning inom NCC, antingen direkt med inriktning mot 

VDC eller inom annat område för att sedan avancera och börja arbeta med VDC. På 

frågan om vad VDC innebar för dem svarade respondenterna att de ser VDC som ett 

arbetssätt och en process. Arbetssättet VDC är att använda en BIM-modell och effektivt 

använda den tillgängliga information som finns. In i definitionen av VDC hos NCC 

räknas också arbetsformen projektstudio, en projektform där de involverade aktörerna 

möts några gånger i veckan och arbetar tillsammans med projektet. Hur ofta dessa 

projektmöten hålls beror på projektets storlek samt vilket skede i processen det befinner 

sig i. Projektstudio utgår från arbetssättet kallat ICE. 

Ingen av de intervjuade jobbade på NCC när begreppet VDC myntades, men de vet att 

en förändring kunde ses kring 2010/2011 och att under dessa år började satsa på VDC. 

Innan dess hade NCC påbörjat en implementering av VDC men det gick långsamt och 

det var bara ett fåtal som hade kunskap om VDC. Denna implementering antas ha sin 
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början runt 2006, men 2011 började man storsatsa och hålla internutbildning om VDC. 
Innan VDC började användas anser VDC-specialisten att man inte kände att man hade 

full kontroll över projekten. Det dök ofta upp problem i produktionen som man inte sett 

under projektering. Dessa var ofta kollisioner som man fick lösa under 

byggproduktionen. Lösningarna drog inte sällan ut på byggtiden och ökade kostnaderna 

i och med väntetider och ökade materialkostnader. Genom att arbeta med 3D och BIM-

modeller har förståelsen för projekten ökat. Genom kollisionskontroller över byggdelar 

och installationer, där man löser alla kollisioner som finns i modellen. På så sätt 

förebygger man krockar i verkligheten. I och med det ökade BIM-användandet har ett 

arbetssätt för informationshantering behövts. Det har tillsammans med digitaliseringen 

blivit en naturlig lösning att använda VDC. Man har studerat andra metoder men sett 

att VDC är det bäst lämpade arbetsmetoden de funnit, i och med att VDC kan tillämpas 

i många olika processer och skeden. 

 VDC i praktiken 
När NCC arbetar med VDC-projekt finns idag inga speciella kriterier som projektet ska 

uppfylla. Förr fanns kriterier att projekt med en budget på 20 miljoner eller mer skulle 

jobba med VDC. Nu försöker de använda VDC i alla de projekt där de antingen styr 

projekteringen, i t.ex. en totalentreprenad, eller i projekt där de ser en fördel med det. I 

större projekt där risken för t.ex. kollisioner är stor, finns det en klar fördel att använda 

VDC, jämfört med småskaliga projekt där man sällan stöter på den sortens problem. 

Inga projekt använder VDC till 100 %, det finns alltid delar av processen där 

arbetssättet inte används. Projekten skiljer sig från varandra och vissa använder VDC i 

större utsträckning och i fler skeden. Allt fler inser att BIM inte bara är en kostnad, utan 

ett effektivt verktyg som kan leda till besparingar. I och med ökningen av BIM-projekt 

förespråkar NCC även VDC. På NCC vill de arbeta med VDC i så stor utsträckning 

som möjligt, även i projekt där det inte är ett krav från beställaren. De har sett tydliga 

fördelar med att använda VDC och sett att problem löses snabbare och man har fått ett 

tydligare beslutsfattande. 

Det är skillnad mellan projekt där BIM, VDC och projektstudio används. I projekt där 

projektstudio används finns en större förståelse för de andra aktörerna samt deras 

problem. Detta beror på att man träffas oftare och arbetar tillsammans. Det uppstår 

också mer sällan fel och kollisioner i projekteringen. Projekt där VDC används planeras 

traditionellt. Jobbar man i projektstudio måste alla medverkande först förstå vad VDC 

är och hur det fungerar. Via ett uppstartsmöte kan man specificera vad som förväntas 

av eventuella konsulter och projektörer. Man ska specificera detaljnivån i modellen och 

vilken information som ska levereras. Fokus måste flyttas från antal ritningar till vilken 

sorts information som ska levereras. Ett VDC projekt kräver inte nödvändigtvis extra 

arbete, snarare annorlunda arbete. Stora projekt kan behöva en VDC samordnare. När 

man arbetar i VDC-projekt brukar ingen VDC-kompetens från beställarsidan finnas 

med. Det händer ibland att beställare har egna konsulter för informationshantering och 

samordning med, men det sker i långt ifrån alla projekt. De vill dock alltid ha med minst 

en representant med rätt att fatta beslut från beställarsidan. 

 Potential och hinder för VDC-inspirerat arbetssätt i kommunal 
verksamhet 
I ett VDC-projekt där man använder projektstudio bör projektgruppen inte vara för stor. 

Den ska bestå av representanter från varje disciplin och de representanterna ska ha rätt 

att ta beslut. Gruppen ska också bestå av rätt kompetenser så att man kan använda och 
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kombinera alla personers olika kunskap för att få ett bra projekt. I en projektgrupp där 

man arbetar med VDC bör en VDC-specialist ingå för att hantera samordningsfrågor. 

Den kontakt NCC har med kommunen är mest med de kommunala fastighetsbolagen 

och vid ombyggnad av gator, vägar och torg. Den kontakt de har med kommunen sker 

ofta genom ett ombud eller en konsult. Man har märkt att i de få projekt en representant 

från kommunen varit med är både förståelsen för och engagemanget för VDC låg. 

Alla respondenter anser att VDC är ett arbetssätt som är implementerbart i många av 

kommunens verksamhet, t.ex. för bygglovshandläggning då man enkelt och snabbt, i 

en BIM-modell kan få fram den information man söker. ICE, eller projekt-studio 

formen kan enligt VDC-specialisten implementeras på vilken verksamhet som helst. 

Det handlar bara om förståelse för arbetsformen och att någon med kunskap håller i 

dessa möten. VDC-koordinatorn påpekar att det är både smidigare och enklare att 

använda BIM-modeller än 2D ritningar. Även för detaljplaner tror hen att detaljplaner 

skulle bli smidigare om man använde digitala verktyg där även information kunde 

kopplas till objekt eller planer. På så sätt skulle det kunna gå snabbare att finna den 

information man söker. Group Manager VDC säger att i och med ökad digitalisering 

bör kommunen hålla samma tempo, eftersom det annars kan uppstå svårigheter i 

kommunikationen om de arbetar med gamla arbetssätt relativt privat sektor. VDC 

processledaren menar på att kommunen inte känner till de nya arbetssätten och den nya 

tekniken. Därför kan inte de varken be om eller arbeta efter de nya arbetssätten.  

Respondenterna ser inget negativt med VDC, men de ser att det finns negativa 

konsekvenser till att implementera VDC. Genom att implementera VDC i en 

verksamhets arbetssätt kan problem man inte tidigare märkt av dyka upp. Man 

upptäcker felen i ett tidigare skede och tvingas därför lösa dem tidigare. Traditionellt 

upptäcks många kollisioner i produktionsskedet. Med VDC blottar man problem som 

tidigare lösts på plats i produktion vilket drivit upp både byggkostnader och byggtider.  

Att upptäcka problemen i ett tidigare skede kan ge negativa reaktioner då man kan tolka 

detta som att VDC orsakat problemen. Därför kan en ovilja att införa VDC uppstå. En 

respondent menar att människor kan vara konservativa och trångsynta, vilket innebär 

att de motsätter sig VDC endast för att ett nytt arbetssätt innebär förändring. En annan 

respondent anser att inte alla inte har den kunskap och förmåga som krävs för att jobba 

så digitalt som VDC kräver. Det kan leda till ineffektivitet och omarbeten. Risken med 

att införa nya arbetssätt är att man kan sakna full förståelse för hur det fungerar. VDC-

specialisten menar att risken med att inte fullt veta vad VDC handlar om kan leda till 

att man arbetar med en sorts VDC-hybrid, där man tappar fokus och inte jobbar på det 

sätt VDC innebär. 

 Intervjuer med kommunen  
Efter genomförda intervjuer med personer från NCC har insamlad data hämtats från 

offentlig sektor. För detta har tre olika kommuner deltagit: Norrköping, Örebro och 

Linköping, där totalt fyra tjänstemän agerat respondenter. Intervjuerna har gjorts med 

en GIS-ingenjör, planarkitekt, exploateringsingenjör och en avdelningschef för 

detaljplanering.  

 Roller och medverkan i stadsbyggnadsprocessen  
De berörda kommunernas stadsbyggnadsprocess skiljer sig inte från varandra då plan- 

och bygglagen reglerar hur kommunen arbetar. Plan- och bygglagen (PBL) innehåller 
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bestämmelser som reglerar hur mark, vatten samt byggande ska planläggas. Då 

respondenterna är representerade inom olika förvaltningar på respektive kommun 

medverkar de på olika sätt och deras ansvarsområden skiljer sig från varandra. GIS-

ingenjören bidrar med grunddata till detaljplaner, planarkitekten ansvarar för 

framtagning av detaljplaner och illustrationer och exploateringsingenjörens roll 

innefattar genomförande av detaljplaner i tidiga skeden. Avdelningschefen ansvarar för 

detaljplaneringsavdelningen.  

I Norrköpings kommun menar man att det finns ett generellt flöde som följs innan det 

blir ett detaljplaneuppdrag. Dock finns vissa skillnader i hur man arbetade som en 

offentlig myndighet. I Örebro kommun jobbar man enligt ett arbetssätt de kallar 

Örebromodellen.  Arbetssättet handlar om en effektivisering av framtagning av planer, 

utefter vad som står i PBL. Modellen behöver två viktiga delar för att vara effektiv. 

Dels att kommunen har stort markinnehav och att de tar fram detaljplaner innan det 

finns en efterfrågan, för att ha planberedskap. Eftersom kommunen både äger och säljer 

mark kan de ta fram stora och flexibla detaljplaner. 

Man beskriver modellen som ett ömsesidigt samarbete mellan kommunens politiker 

vilket gör att de inte behöver invänta på beslut i alla frågor utan kan själva fatta egna 

beslut på delegation. Detta har resulterat i att tider kan hållas nere. Framgångsfaktorerna 

för kommunen är att de har veckovisa förvaltningsövergripande möten där 

representanter från varje förvaltning träffas och diskuterar gränsöverskridande frågor. 

Detta bidrar till kunskap och förståelse för varandras ansvarsområden. En annan 

framgångsfaktor för samma kommun är att samtliga förvaltningar finns samlade i en 

och samma byggnad vilket beskrivs som väldigt fördelaktigt. Ett problem med 

kommuner i större städer är att verksamheterna fördelas mellan olika kontor och 

byggnader. Där kan interna kommunikationsproblem uppstå.  

Angående respondenternas medverkan i stadsbyggnadsprocessen så svarar samtliga att 

de är delaktiga både direkt och indirekt. Då de har olika ansvarsområden skiljer sig även 

arbetsprocessen mellan respondenterna. De upplever kommunens medverkan i 

stadsbyggnadsprocessen som varierande. En menar att man fortfarande jobbar 

traditionellt, vilket fungerar bra, men det finns en vilja att följa teknikutvecklingen, i 

synnerhet när kommer till användning av 3D-modeller. 

Sammanfattningsvis är samtliga respondenter inblandade och påverkar 

stadsbyggnadsprocessen i olika delar. Genomgående är att de ansvarar för arbeten i 

tidiga skeden av den process där kommunen tar fram respektive genomför detaljplaner.  

 Informationsflöden och kommunikation 

Informationsflöden 

På frågan hur informationsflödet fungerar mellan kommun och entreprenör, svarar 

Norrköpings kommun att avdelningen för mark och exploatering är den verksamhet 

som direkt kommer i kontakt med den typen av processer.  

Framför allt sker ett utbyte av information och idéer under tidiga skeden i 

planprocessen. Norrköping kommun har en ny 3D-strategi som de implementerar i 

verksamheten i syfte att reda ut och strukturera informationsflöden för 

planeringsprocessen. Kontakten och samarbetet med entreprenörer uppgavs vara under 

utveckling och de ser över möjligheterna för vidare utveckling. 
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Örebro kommun menar på att de har ett bra digitalt kartunderlag både internt och 

externt. Tack vare detta kartunderlag kan kommunen publicera stor mängd data online, 

en tjänst som möjliggör att informationen kan användas av flera för olika syften. Det 

digitala kartunderlaget beskrivs som positivt i den bemärkelsen att man har all 

information digitalt, vilket underlättar framtagning av planer. Sättet man jobbar med 

digitala kartunderlag anser Örebro kommun att man har kommit långt med, dock 

kvarstår hur informationen skall samordnas.  

I och med att mycket information finns tillgänglig online har kommunen väldigt lite 

direktkontakt med entreprenörer. Örebro kommun menar på att deras arbetssätt att sälja 

samt tillhandahålla information är en enkel och smart process. Däremot betonar samma 

person att det inte finns omvända rutiner för hur information ska kunna återanvändas 

eller samnyttjas. Byggentreprenörer levererar inte data till kommunen annat än 

relationshandlingar i dagsläget. Beträffande hur informationsflödet fungerar internt 

inom kommunens avdelningar upplevdes den av samtliga respondenter som god.  

I en av kommunerna redogjorde respondenten att tätt samarbete mellan förvaltningarna 

skapar goda förutsättningar för att effektivt ta fram och genomföra planer. Ett samarbete 

som de jobbat länge med att stärka och som visat sig vara en av de främsta 

framgångsfaktorerna för kommunen. Det finns dock fortfaranande ytterligare potential 

till utveckling vad det gäller den tekniska kompetensen och kännedom om tillgänglig 

data inom verksamheterna, i synnerhet GIS- avdelningen.  

Kommunikation 

Samtliga respondenter svarar varierande på frågan om de har kommunikationsproblem 

under planeringsfasen. De uppstår i princip alltid i både mindre och större skala. 

Norrköping kommun menar på att kommunikationen internt i regel fungerar bra. Det är 

främst hur man når ut till entreprenörer som kommunikationsproblem kan uppstå. 

I Örebro kommun har de lyckats överbrygga de främsta kommunikationsproblemen 

men det uppstår fortfarande kommunikationsmissar mellan förvaltningarna. De 

förvaltningsövergripande mötena tillsammans med att samla all kompetens i samma 

byggnad har bidragit till att kommunikationsproblem har minimerats. Kommunen 

förklarar att man börjat använda sig av Pärmen eller iBinder, ett molnbaserat 

dokumenthanteringssystem. Där kan information dokumenteras och delas både internt 

inom kommunen och till externa aktörer. 

Linköping kommun förklarar att kommunikationsproblem kan uppstå då tjänstemän är 

vana att beskriva och arbeta med framtidsscenarion, medan medborgarna och externa 

aktörer utan samma vana, arbetar i nuet. Kommunen poängterar även att fysiska 

stadsmodeller inte byggs i samma utsträckning som förr. Detta beskrivs som 

bekymmersamt då fysiska modeller är bra hjälpmedel för att förstå hur kommunerna 

planerar utbyggnadsområden. 

Vi har varit dåliga på att framställa visuella bilder. Vi har arbetat 

med City Planner och volymbilder, vilket är ett steg i rätt riktning. 

Men vi behöver fortfarande bli bättre och arbeta lite som 

arkitektkontor. (Linköping Kommun) 
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 Nuvarande arbetsmetoder 
Att vara med i varandras processer stjäl tid, men det är en 

tidsinvestering. Jag tror det finns en lönsamhet i slutprodukten, där 

kvalitén blir bättre. Sen finns det andra, mjuka faktorer som spelar 

in, t.ex. arbetsglädje i ett arbetssätt där man jobbar tillsammans 

istället för enskilt. (Örebro Kommun) 

Vad gäller arbetsmetoder och processer arbetar de intervjuade 

kommunrepresentanterna ungefär på samma vis genom fastlagda rutiner. Däremot 

svarar samtliga att man jobbar i team, vilket majoriteten har beskrivit som relativt 

sällsynt i kommunal verksamhet. 3/4 av de tillfrågade ser teamgrupper eller 

arbetsgrupper som positivt för att förstärka samarbetet och förståelsen i projekten. 

Samtliga respondenter förklarar att teamens storlek, med resurser från olika 

förvaltningar, kan variera beroende på omfattning och storlek på projekten. Linköping 

kommun förklarade även att externa aktörer som beställare finns med på möten i tidiga 

skeden. 

Gällande genomförandetider av detaljplan gav respondenterna blandade svar. Från att 

en detaljplan godkänns tills den vunnit laga kraft hamnade svaren på 12, 16 och 18 

månader som handläggningstider i snitt. På frågan om kommunen har någon strategisk 

målsättning för handläggningstiderna, svarar Norrköping att de har en maxtid på 16 

månader för 80 % av planerna som påbörjats från och med den 1 juli 2013. Resterande 

av de tillfrågade var inte säkra på om de har någon målsättning utan försökte ha så korta 

tider som möjligt. 

Majoriteten av respondenterna tycker inte deras handläggningstider är för långa. Tiden 

beror på hur planen ser ut, komplexitet och vilket utredningsbehov den har. Dessa 

parametrar styr även vilket typ av förfarande man har för framtagning av detaljplan. 

Vi har gjort många åtgärder för att korta ner vår handläggningstid. 

T.ex. arbetar vi tillsammans i ett integrerat arbetssätt. Vi försöker 

undvika suboptimeringar. (Örebro Kommun) 

 Digitalisering och utvecklingspotential 
När det gäller framtagning av detaljplaner svarar respondenterna att man idag arbetar 

digitaliserat och ritar i olika programvaror. Ibland arbetar man mer traditionellt med 

skisspapper förklarar planarkitekten. Majoriteten av respondenterna tror att en ökad 

digitalisering skulle bidra till ökad effektivitet för deras verksamhetsområden. Samtliga 

kommuner har börjat använda sig av 3D-programvaran City Planner. Örebro kommun 

förklarar att de nyligen köpt in City Planner och ambitionen är att komma igång med 

den och på så sätt bidra till ökad digitalisering. Samma kommun menar att 

digitaliseringen och deras internetkartor har ökat produktiviteten, men påpekar att det 

fortfarande finns potential till utveckling inom området. Framför allt eftersom kunskap 

om digitaliseringens möjligheter inte riktigt blivit spridd i organisationen ännu. 

På frågan om respondenterna kommit i kontakt med BIM i något sammanhang svarar 

hälften att det sker genom enklare 3D-modeller som deras verksamheter arbetar med. 

Man tittar främst på byggnaders placering, skalor, volymer och proportioner i 

förhållande till stadsbilden. 



Empiri 

19 

Den sammantagna kunskapsnivån hos majoriteten av respondenterna är relativt låg om 

vad BIM fullt ut innebär. Däremot har samtliga en viss uppfattning om vilka möjligheter 

BIM skulle generera. I Örebro kommun ser man BIM som tidseffektivisering i syfte att 

korta ner projekteringsskedet. En annan uppfattning av BIM är att genom 3D 

projektering kan mängdberäkningar göras. En respondent påpeka att BIM kan bestå av 

olika detaljeringsnivåer. 

Gemensamt för samtliga är att BIM i dagsläget inte är ett uttalat arbetssätt för 3D-

hantering. Ingen av kommunerna arbetar med BIM i det avseendet som exempelvis en 

byggentreprenör. I dagsläget arbetar kommunerna med SketchUp som är en 

programvara för 3D-modellering.  

Den sammantagna uppfattningen huruvida BIM som arbetssätt och teknik kan 

integreras mer inom kommunens verksamhetsområden i framtiden, var i regel positiv. 

Merparten tror att BIM är nästa steg i utvecklingen mot ökad digitalisering och 

gränsöverskridande samordning. Trots det finns det fortfarande en viss skepsis kring 

vad BIM innebär och vilka möjligheter som finns med det. 

Jag vet att det är i ropet och att det är många som väljer att arbeta 

med det för att det är så fördelaktigt. Men jag vet inte riktigt alla för– 

respektive nackdelar med det ännu. Det är väl först när man sätter 

sig med programvaran och ser vad den har att erbjuda. Men jag är 

övertygad att det skulle ge oss något men vad vet jag inte. (Örebro 

Kommun) 

3D är bra då man kan få en känsla för modellen. Det skapar en annan 

förståelse. Där finns en utvecklingspotential. I projekt mellan 

kommunen och flera byggherrar tror jag man kan lära sig mycket av 

att rita i 3D och samordna i ett tidigare skede och på̊ en högre 

detaljeringsnivå̊. Där det går att påverka. (Örebro Kommun) 

Norrköping kommun menar att det finns en allmän uppfattning att man vill använda sig 

av varandras information, men i dagsläget tas de första stegen med vidareutveckling av 

3D-modeller. Anledningen till att det inte satt igång på allvar är att BIM fortfarande ses 

som nytt och komplext. 

Samtliga kommuner ser behovet av att rekrytera personer med teknisk kompetens som 

kan göra visualiseringar och enklare 3D-modeller. Kommunerna lägger ingen vikt på 

BIM-kompetens vid rekrytering i dagsläget. En kommun lyfter fram att med hög 

teknisk kompetens skapas bättre förutsättningar för att förstå tekniken och hur man ska 

samordna projekt. Man tror att behovet av visualiseringskompetens kommer öka 

eftersom det blir allt viktigare att i tidigt skede förstå ett projekts innebörd. 

 Sammanfattning av insamlad empiri 
Intervjuer genomförda med tjänstemän på NCC visar på att VDC är ett arbetssätt där 

samordning, förståelse och BIM står i centrum. Genom att kontrollera och samordna 

informationen i en BIM-modell kan man undvika kostsamma fel i produktion. Även 

arbetssättet projektstudio ingår i VDC och innebär att man möts en eller ett flertal 

gånger för att arbeta med aktuella projekt. Detta innebär en bättre förståelse för vad 

andra deltagare gör i projekten. Respondenterna menar även att BIM kan ses som en 

onödig kostnad, men att många börjar ändra uppfattning och ser nu BIM som ett verktyg 
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som kan leda till besparingar. Alla respondenter tror att ett VDC-inspirerat arbetssätt 

mer eller mindre är implementerbart i kommunens verksamhet. De påpekar dock att 

förändring ofta möter motstånd. 

Den insamlade empirin från intervjuer av kommuntjänstemän visar på att det finns 

strukturer i hur man jobbar digitaliserat. Vidare påpekar empirin att kommunerna 

arbetar och hanterar 3D-modeller och illustrationer till en viss detaljeringsgrad, som i 

första hand fokuserar på att skapa en grov struktur för ett detaljplaneområde.  

Samtliga kommuner arbetar projektbaserat i team. För dessa teamgrupper knyts 

representanter samman inom olika förvaltningar som besitter olika kompetenser. Av de 

genomförda intervjuerna ges en tydlig bild över kommunernas kontakt och inställning 

till BIM. I dagsläget är BIM inget uttalat arbetssätt och generellt är kontakten med 

entreprenörer relativt liten. Dock visar empirin på att man ser BIM som något som 

möjligtvis kan integreras framöver, men hur pass mycket och vad för nytta det kan 

medfölja är i nuläget osäkert. Kommunerna ger sig själva bilden att man arbetar med 

en sorts förenklad BIM, där man hanterar enkla 3D-modeller och illustrationer i deras 

programvaror. I figur 8 visas ett förenklat samband mellan NCC, VDC och kommunen. 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Enkel koppling mellan VDC, NCC och kommun. 
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 Analys och resultat 
Kapitlet inleds med en diskussion och analys av insamlad empiri. Analysen tillsammans 

med empirin sätts i relation till examensarbetets teoretiska ramverk. Därefter analyseras 

examensarbetets tre frågeställningar. Varje enskild analys avslutas med en 

sammanfattande resultatdel. 

 VDC 
Efter en analys av insamlad empiri kan VDC sammanfattas med följande lista. 

 Arbetssätt 
 BIM 
 Projektstudio (ICE) 
 Kollektiv kompetens  

 Virtuella modeller 
 Volymer 

 Samordning och förståelse 
 Kollisionskontroller 
 Projektgrupper 

För att arbeta enligt VDC måste majoriteten av dessa punkter ingå i arbetssättet. I vissa 

projekt används inte arbetsformen projektstudio, men man jobbar fortfarande enligt 

VDC. Då prioriteras framför allt den digitala samordningen VDC innebär. 

 Likheter och skillnader mellan NCC och kommun 
Efter genomförda intervjuer med NCC och kommuner har både skillnader och likheter 

identifierats för hur kommunen arbetar idag och hur det kan kopplas till arbetssättet 

VDC. 

Figur 9 visar hur de tre huvudgrupperna, NCC, VDC och kommun, är länkade till 

varandra. NCC som arbetar enligt VDC-metoden har en direkt koppling till VDC. 

Kommunen har däremot ingen direkt koppling till vare sig NCC eller VDC. Utifrån 

insamlad empiri har författarna kunnat urskilja tre underkategorier för kommunen: 

projektorganisation, informationsflöde och 3D-volymer. För dessa underkategorier ser 

författarna vissa likheter med vad VDC som arbetssätt står för. Likheterna mellan 

kommun och VDC presenteras schematiskt genom svarta pilar som sammankopplar de 

tre underkategorierna med kategorier för VDC.  
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Figur 9. Samband mellan kommun, VDC och NCC. 

Av intervjuer med kommunerna fick författarna reda på att samtliga arbetar 

projektbaserat, där representanter från olika förvaltningar knyts samman till en 

definierad projektgrupp. Då fler personer med olika yrkesroller arbetar tillsammans för 

att uppnå gemensamt uppsatta mål kan kollektiv kompetens uppnås vilket leder till en 

ökad förståelse och en stark hängivenhet till projektet (Granberg & Ohlsson, 2005). Här 

ser författarna klara likheter till hur man arbetar med och tillämpar VDC. ICE eller 

projektstudio, som NCC beskriver det, är en del av VDC som innebär att en sammansatt 

grupp med olika yrkesroller arbetar tillsammans i en gemensam BIM-modell i ett och 

samma rum. 

Likheten till kommunen som författarna ser är att det finns inslag av VDC redan vid 

planeringsskedet. Vanligtvis startas projekt upp med ett startmöte där många discipliner 

är med. Beroende på projektstorlek delegeras ett fåtal personer till en mindre 

projektgrupp där olika kompetenser erhålls. Den insamlade empirin visar att 

majoriteten av kommunerna hade liknande projektgrupper. Somliga hade veckovisa 

möten och avstämningar med varandra. Detta kan jämföras med hur Svedberg (2007) 

förklarar hur teamorganisationer arbetar. En teamorganisation sätter upp gemensamma 

mål som man kontinuerligt arbetar mot och att man gemensamt ansvarar för resultatet. 
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Då gruppen är sammansatt för att samarbeta läggs stort fokus på social samverkan 

mellan gruppens individer. Därmed finns vissa utmaningar med att arbeta i 

projektbaserade former. För att en grupp skall kunna samverka effektivt behöver många 

faktorer stämma, inte minst synergin mellan medlemmar med olika bakgrunder, 

personligheter och yrkesroller (Svedberg, 2007). 

Utifrån figur 9 kan ett samband mellan ICE och kommunen urskiljas. Kommunen 

arbetar likt det koncept som ICE bygger på. Skillnaden är att man i dagsläget inte 

arbetar med BIM-modeller. Den starka kopplingen är främst genom den mänskliga 

kontakten och samarbetet i projektgrupperna med en utvald kompetenssammansättning. 

Av intervjusvaren från tjänstemännen på kommunerna kunde man konstatera att i 

dagsläget arbetar man relativt mycket digitaliserat med digitala underlag och 

programvaror. Informationsflöden av digitalt underlag sker både internt och externt. 

Detta uttrycks hos respondenterna i sin helhet som bra, men det är ett område som har 

utvecklingspotential.  

Vidare ser författarna likheter i att majoriteten av de intervjuade kommunerna har en 

samlad personalstyrka och organisation i samma byggnad. Detta kan jämföras med vad 

den insamlade empirin från NCC tyder på. Arbetssättet VDC utmärks genom att 

inblandade medlemmar skapar sig bättre förståelse för dels projekten men även en 

förståelse för varandra. Den enskilda individen får en uppfattning över den andres 

problem och blir därmed mer insatt och delaktig. Det beror på att man kommunicerar 

ansikte-mot-ansikte som i sin tur skapar förtroende mellan varandra. Det leder till att 

brus mellan sändare och mottagare minimeras (Bos, Olson, Gergle, Olson, & Wright, 

2002). Författarna anser att detta efterliknar hur kommunen arbetar i och med den 

samlade organisationen. Norberg (2007) menar på är att ögonkontakt mellan individer 

leder till ökad förståelse och förtroende för varandra. Det är lättare att se om man gjort 

sig förstådd vid ögonkontakt. 

Det sista sambandet mellan kommunen och VDC som författarna ser är användandet 

av 3D volymer. I dagsläget arbetar kommunerna med olika former av 3D i både 

planeringsskede och genomförande av detaljplaner. Kontakten med byggentreprenörer 

är förhållandevis låg men det händer att kommunen får in digitala modeller som sedan 

läggs in i deras system. Om man kopplar detta till VDC och BIM arbetar kommunerna 

inte på samma sätt, dock arbetar man med en form av BIM. Där arbetar man med 3D-

modeller med låg detaljeringsgrad.  

 Frågeställning 1: Vilka erfarenheter har entreprenörer 
som idag använder VDC som kan vara värdefulla för 
kommunens verksamhetsområden? 

 Analys 
Intervjuerna med tjänstemännen på byggentreprenörföretaget NCC vittnade om att 

VDC hjälpt dem minska bland annat kollisioner mellan byggdelar och installationer. 

Då även arbetsformen projektstudio är en del av VDC har arbetssättet och attityden 

gentemot varandra blivit bättre, då man fått en större förståelse för andra 

projektmedlemmars problem. De har sett att problemlösningsförmågan i 

projektgrupperna varit bra då de varit involverade i varandras processer samt kunnat 

utnyttja kompetensen hos de andra gruppmedlemmarna.  
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Av intervjuerna framgår att i projekt där VDC är det valda arbetssättet finns det två 

olika former man arbetar efter. Den första formen är när VDC endast används som 

digital samordningsform och den andra formen där samordningsformen används i 

kombination med projektstudio. Skillnaden mellan de olika formerna är att i en 

projektstudio finns en större förståelse för de andra medlemmarna i projektgruppen. 

Detta förklaras genom att projektstudio ökar samordningen ytterligare i ett projekt. En 

effekt av ökad samordning är enligt Phua och Rowlinson (2004) ett ökat engagemang 

och ökad entusiasm för ett projekt.  

Förtroende för de andra gruppmedlemmarna är viktigt enligt Norberg (2007). I och med 

att projektstudio innebär att projektgruppen fysiskt möts och arbetar tillsammans kan 

kommunikationen ske med färre störningar vilket ökar förtroendet för de andra 

gruppmedlemmarna (Bos, Olson, Gergle, Olson, & Wright, 2002). Utan förtroende för 

sina gruppmedlemmar litar man inte på den kollektiva kompetensen och tror då inte att 

rätt sak, med rätt kvalité kommer levereras vid rätt tidpunkt (Norberg, 2007). 

Projektstudio som arbetsform gör att alla blir mer engagerade i projektet och kan lösa 

problem tillsammans. Genom startmöten kan ett projekts detaljnivå specificeras, vilket 

gör att alla blir insatta i vad som ska göras och vad som förväntas. I projekt där arbetet 

kommer ske på distans och medlemmarna inte kommer mötas fysiskt varje gång arbetet 

ska utföras, kan förtroendet öka om de får mötas en gång innan samarbetet påbörjas 

(Zheng, Veinott, Bos, Olson, & Olson, 2002). 

 Resultat 
Byggentreprenör- och fastighetsutvecklingsföretaget NCC:s tjänstemän berättar om hur 

VDC hjälpt företaget upptäcka kollisioner i ett tidigare skede som annars skulle uppstå 

i produktion. Genom att upptäcka framtida problem och lösa dem innan de uppstår kan 

man undvika onödiga kostnader, improviserade lösningar och att projekt drar ut på 

tiden.  

Arbetssättet projektstudio innebär att man arbetar tätt och löser problem tillsammans. 

Denna arbetsform har hos NCC visat sig effektiv och lett till färre missförstånd, 

misstag, större förståelse för projektet samt större förtroende för gruppmedlemmarna. 

Ännu en effekt av projektstudio är att samordningen ökar och höjer engagemang och 

entusiasm för projektet.  

 Frågeställning 2: Vilka kommunikationsproblem ser 
kommunen som hinder för en effektivare planprocess? 

 Analys 
Kommunikationsproblem finns alltid och kan uppstå i större och mindre utsträckning. 

Brister i kommunikation kan, efter den insamlade empirin, delas upp i två 

huvudgrupper: tekniska- och mänskliga faktorer. Inom den kommunala verksamheten 

finns det spår av båda faktorerna. På en plan- och exploateringsavdelning arbetar man 

för det mesta i planeringsskeden där projekten inte är helt definierade. Det innebär att 

man arbetar med en osäker framtid vilket resulterar i att framför allt förståelsen hos 

kommuninvånare och externa aktörer kan bli bristande. Människor är vana att leva i 

nuet som gör att man tolkar och ser framtiden med olika ögon. Kommunikation blir 

därmed bristande i hur man visualiserar bland annat planområden. Detta kan bero på att 

informationen man har i dagsläget inte blir tillräckligt informativ och förklarande trots 

visuella hjälpmedel. Detta kan jämföras med Shannon och Weavers 
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kommunikationsmodell (Fiske, 1997). Kommunen som är sändaren presenterar sitt 

material genom en informationskanal som kan vara i form av utställningar eller digitalt 

publicerat material på webbsidor. I dessa kanaler uppstår brus som gör att 

informationen inte når ända fram till mottagaren. Det kan förklaras med att 

kommunikationen är relativt ensidig. Det sker ingen sorts tvärfunktionell dialog mellan 

sändare och mottagare.  

Av intervjuerna framkom det att bland annat fysiska modeller är ett hjälpmedel för 

utomstående till ökad förståelsen för hur kommunen tänker i samhällsbyggnadsfrågor. 

Dessa tenderar att försvinna från kommunprocessen, vilket gör att den kommunikativa 

processen försämras. Svårigheten när de fysiska modellerna försvinner är att stor vikt 

läggs på att skapa visuella bilder som är tillräckligt informativa och förklarande för alla.  

Ett problem som upplevs relativt vanligt är filhantering och uppdatering av filer. Där 

uppstår det emellanåt hinder som sänker kommunikationen mellan personal och 

förvaltningar. Detta problem kan kategoriseras som en teknisk bristande 

kommunikation.  

Problem uppstår även i kommunikationen mellan förvaltningar under planeringsskedet. 

Detta berodde främst på bristande kommunikation i gränsöverskridande frågor som 

resulterat i begränsad förståelse. Enligt Hatch (2002) kan detta kopplas till att det finns 

en viss differentiering mellan individer och organisationer som leder till samordnings- 

och kommunikationsproblem. Detta kan kopplas till hur kommunikation kan bli 

bristfällig på grund av mänskliga faktorer.  

Ytterligare kommunikationsbrister i hur man når ut till entreprenörer finns, där det idag 

saknas standardiserade rutiner. Det ses som ett utvecklingsområde. Med tydligare 

strukturer och rutiner mellan organisationer och externa aktörer skapas starkare 

förståelse och ökad kommunikation i projekt (Phua & Rowlinson, 2004). 

 Resultat  
Det man kan utröna av intervjuerna från respondenterna i Norrköping, Linköping och 

Örebro kommun är att kommunikationsproblem är något som alltid finns och uppstår i 

olika sammanhang för kommuner. De problem som ansågs var de främsta i dagsläget 

är kommunikationen med medborgare och entreprenörer. Medborgare och kommun 

tolkar samma information olika, vilket leder till missförstånd.  

Baserat på empirin har både tekniska och mänskliga faktorer identifierats som grund 

för de kommunikationsproblem kommunerna har. Gällande den externa 

kommunikationen är man på rätt väg genom att bland annat arbeta med visualiseringar, 

bilder och volymskisser för att minimera missförstånd. Internt kan 

kommunikationsbrister vara av olika karaktär men kan även där kategoriseras under 

tekniska respektive mänskliga faktorer.  
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 Frågeställning 3: Hur ser möjligheten ut för att använda 
ett VDC-inspirerat arbetssätt i tidiga skeden i kommunens 
planprocess? 

 Analys 
Genom att sammanställa svaren från respondenterna på NCC kan VDC beskrivas som 

ett arbetssätt för hur man på olika sätt samordnar och använder den information som tas 

fram i en BIM-modell. Genom strukturerad informationshantering vill man förebygga 

de problem som kan uppstå i projekteringsskedet men som inte upptäcks förrän i 

produktionsskedet. Projekten genomförs av projektgrupper där projektformen 

projektstudio är en del av VDC som hjälper att förbättra samordningen i 

projektgruppen.  

De intervjuade tjänstemännen på kommunen uppgav att de på ett eller annat sätt arbetar 

i projektgrupper. Trots att arbete i projektgrupper är en liten del av VDC utgör det inte 

en så pass stor del att man kan kalla kommunens arbetssätt VDC-inspirerat. Kommunen 

arbetar inte med BIM i samma utsträckning som NCC, vilket är en förklaring till varför 

de inte känner ett behov av arbetssätt för att samordna de digitala modellerna. 

Kommunerna har i stor utsträckning, oberoende av varandra, utvecklat liknande 

arbetssätt. Detta kan tolkas som att de arbetssätt som arbetats fram visat sig effektivt 

för den kommunala verksamheten. Väl fungerande projektgrupper har en tendens att på 

ett effektivt sätt lyckas med uppsatta mål. Den kollektiva kompetensen en projektgrupp 

innebär gör att man skapar en gemensam överblick för uppgiften (Svedberg, 2007). 

Respondenterna från kommunen anser att deras respektive arbetssätt fungerar effektivt, 

trots interna kommunikationsproblem. För att förändra detta arbetssätt måste det finnas 

ett engagemang och ett driv bakom förändringen. I och med att samhället hela tiden 

förändras måste arbetssätt hänga med i denna utveckling (Hatch, 2002). Detta innebär 

att kommunen måste följa med i digitaliseringen, vilket de hittills gjort på ett 

tillfredsställande sätt. 

3D volymer är en liten del av BIM som kommunen använder. Den information som 

tillhandahålls i kommunernas egna modeller är volymförhållande och samband med 

omkringliggande byggnader. Jämfört med NCC:s BIM-modeller innehåller 

kommunens modeller väldigt lite information. Detta innebär att de inte är i lika stort 

behov av informationshantering och samordning av sina modeller. För att kunna arbeta 

VDC inspirerat på kommunen behövs en klarläggning över kommunens behov. Hos 

NCC ligger fokus på att skapa fungerande modeller som innehåller få 

informationskonflikter. Kommunen inte har lika mycket information i sina 3D-

modeller och har inte samma behov av informationssamordning som NCC. Detta 

innebär att ett VDC inspirerat arbetssätt vad gäller digitala modeller kan ses som en 

onödig kostnad och en jobbig förändring. 

Vad kommunen däremot kan implementera från VDC är projektformen projektstudio. 

Kommunerna arbetar redan idag i projektgrupper bestående av nyckelkompetenser. 

Genom att placera dessa projektgrupper i samma arbetsrum kan de genom arbetet dra 

nytta av den kollektiva kompetensen som projektstudio innebär. Genom ett tätare 

samarbete kan de interna kommunikationsproblemen överbryggas.  
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Kommunerna kommer framöver ha behov av att utveckla sin hantering av 3D-modeller 

och integration med entreprenörernas BIM-modeller, detta då fler byggentreprenörer 

anammar 3D-projektering som arbetssätt. 

 Resultat 
Genom en analys av svaren till de två tidigare frågeställningarna kan den tredje 

frågeställningen besvaras. Av intervjuerna framkom att kommunerna inte arbetar med 

BIM i samma omfattning som NCC. Detta resulterar i att de inte har samma behov av 

informationshanteringen och samordningen av deras digitala modeller. Kommunernas 

BIM-modeller består oftast av 3D volymer, där volymförhållanden och samband är den 

viktigaste informationen som förmedlas. De modeller NCC skapar kräver en mer 

komplex informationshantering. I och med att kommunen inte är i samma behov av 

digital samordning som NCC kan ett VDC inspirerat arbetssätt vad gäller den digitala 

delen ses som en onödig, kostsam och jobbig omställning av kommunens arbetssätt. 

Däremot kan det konstateras att kommunens arbetssätt i projektgrupper går att utveckla 

och göras mer effektiv. Idag arbetar kommunerna redan i team där de drar nytta av den 

kollektiva kompetensen. Att implementera projektstudio som ett VDC inspirerat 

arbetssätt kan i förlängningen skapa ett tätare samarbete och bidra till att minska 

kommunikationsproblem internt. 

 Koppling till målet 
Examensarbetets mål är att undersöka hur ett VDC-inspirerat arbetssätt kan utveckla 

kommunens process i stadsbyggnadsprocessen för att effektivisera planprocessens 

tidiga skeden fram till projektering. Nedan redovisas en sammanfattande analys av 

resultatet i förhållande till examensarbetets mål. 

Den insamlade empirin har analyserats med hänsyn till frågeställningarna. Det har 

resulterat i att författarna kunnat lokalisera ett antal kopplingar mellan VDC och 

kommun. Genom intervjuer med VDC-kunniga tjänstemän har information och 

erfarenheter erhållits om arbetssättet. Intervjuerna med kommunerna har föranlett till 

en kartläggning av vilka kommunikationsproblem som man i dagsläget anser som mest 

väsentliga. Utifrån examensarbetets två första frågeställningar har förutsättningar för 

att besvara frågeställning tre skapats.  

Författarna anser att examensarbetes mål i viss mån har uppfyllts då man sett tydliga 

likheter mellan kommunens sätt att arbeta i framför allt projektbaserade grupper. Detta 

speglas i hur NCC arbetar med VDC och i synnerhet hur man arbetar enligt ICE-

metoden. Detta har lyfts fram i analysen och bekräftats genom de genomförda 

intervjuerna. Trots att BIM, som är en viktig byggsten inom VDC, inte är ett vedertaget 

verktyg för kommunerna idag arbetar man förhållandevis ofta digitalt i olika 

sammanhang. Detta bekräftas också genom intervjuerna som också pekar på att ökad 

digitalisering kommer leda till högre effektivitet. VDC beskrivs, av NCC, som ett 

arbetssätt där information samordnas genom virtuella modeller. Genom det har 

nyckelord som kommunikation och förståelse kunnat fastställas. Dessa nyckelord har 

visat sig vara viktiga parametrar i kommunens nuvarande arbetsmetoder.  

Författarna är väl medvetna om att kommunens medverkan i stadbyggnadsprocessen 

kan effektiviseras genom olika angreppssätt. Det som lyfts fram i examensarbetet är 

framför allt hur man arbetar i grupp och där ser man fördelar i hur kommunikation och 

förståelse kan utvecklas genom digitala hjälpmedel.  
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 Diskussion och slutsatser 
I det här kapitlet förs en diskussion av examensarbetets resultat, valda metoder och 

arbetets begränsningar. Sedan presenteras konkreta slutsatser och rekommendationer 

och därefter avslutas kapitlet med förslag på vidare forskning.  

 Resultatdiskussion 
Arbetets mål var att undersöka hur en implementering av ett VDC-inspirerat arbetssätt 

i kommunen kan effektivisera byggprocessens tidiga skeden fram till projektering.  

De respondenter som intervjuats har alla varit personer med kunskap och erfarenhet 

inom respektive intervjuområde. Detta bidrar till en god reliabilitet. Detta i kombination 

med att intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte, spelades in, transkriberades och 

godkändes av respektive respondent för att undvika missförstånd ger arbetet en god 

validitet.  

Alla intervjuer har hållits på respondentens villkor, vilket innebär att intervjutillfällena 

har haft olika struktur. Att hålla intervjuerna i olika miljöer kan påverka de svar som 

givits, men då svaren ofta har pekat åt samma håll och paralleller mellan de olika 

respondenternas svar har kunnat dras finns en hög korrelation, vilket gett arbetet en god 

validitet. Intervjuerna har även hållits mellan intervjuare och respondenter utan någon 

tredje part inblandad, vilket innebär att svaren till liten del påverkats av någon 

utomstående.  

De svar som erhållits från intervjuerna kan kopplas till det teoretiska ramverket, då 

många viktiga nyckelord som återfinns i teorin nämnts av respondenterna.  

Frågeställningarna har lett till en uppfyllelse av målet, dock har de visat sig vara öppna 

för tolkning. Genom att inte formulera entydiga och enkla frågeställningar har arbetet 

komplicerats något. Genom en omformulering av frågeställningarna skulle möjligtvis 

målet vara lättare att uppnå.  

 Metoddiskussion 
För att besvara alla tre frågeställningarna har intervjuer genomförts med sakkunniga 

personer på företaget NCC samt personer med olika roller och ansvarsområden på tre 

olika kommuner. Intervjuerna var semistrukturerade och frågorna var anpassade efter 

om personen var anställd hos NCC eller kommunen. Detta innebär att alla på NCC fick 

samma frågor och alla hos kommunerna fick samma frågor.  

Genom att ställa samma frågor till olika personer inom samma sektor kunde man 

kartlägga vilka åsikter och synsätt som finns samt var likheter och skillnader finns. 

Svårigheten med semistrukturerade intervjuer är att som oerfaren intervjuare är det svår 

att lyckas med gott resultat första intervjun. Genom att genomföra likadana intervjuer 

får man erfarenhet som går att tillämpa på nästkommande intervjuer. Det gör dock att 

den första intervjun riskerar att bli sämre än den sista, då man inte innehar den 

erfarenhet man innehar vid den sista intervjun. 

Att genomföra en fallstudie hos en av kommunerna för att se hur de arbetar digitalt 

skulle ge mer data och inblick i exakt hur digitaliserad den kommunen är i nuläget. 

Detta för att kunna avgöra i hur stor utsträckning BIM används.  
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 Begränsningar 
Författarna anser att examensarbetet är relevant även för andra kommuner men framför 

allt lämpar det sig för kommuner i större skalor med ett invånarantal på cirka 50 000-

200 000 personer. Arbetet har fokuserat på att undersöka implementering av VDC-

inspirerat arbetssätt på kommunernas stadsbyggnadskontor. Om examensarbetet hade 

riktat in sig på fler verksamhetsområden för kommunen hade möjligtvis fler 

infallsvinklar och faktorer kunnat urskiljas i resultatet, dock hade en sådan 

undersökning krävt mer tid och resurser. Från början var det tänkt att intervjuerna 

endast skulle genomföras på en kommun men genom begränsade kontakter fick 

författarna istället föra intervjuer på olika kommuner. Detta anser författarna ändå har 

resulterat i en bredare analys där fler faktorer och perspektiv kunnat sammanställas. 

Informationen kring VDC har hämtats genom intervjuer med NCC. Genom att bara 

intervjua sakkunniga personer har det enligt författarna lett till en tydlig bild vad VDC 

är enligt dem. Dock finns det inget som garanterar att VDC beskrivs på samma sätt på 

andra företag. 

 Slutsatser och rekommendationer 
Examensarbetets problembeskrivning vittnade om att det finns brister i hur man 

samnyttjar framtagen information och kommunikation mellan aktörer. Efter utförda 

intervjuer tycker sig författarna att detta har bekräftats. Vidare anser författarna att de 

intervjuade kommunerna ligger i framkant gällande digitalisering och arbetsformer men 

att det fortfarande finns brister i kommunikationen mellan kommunen och 

entreprenörer. Nedan följer en punktlista över de slutsatser som författarna anser ligger 

till grund för problemet: 

 Det finns inga ömsesidiga och effektiva standarder för kommunikationen 

mellan kommun och entreprenörer. 

 Kommunerna har inte samma behov av samordning av sina digitala modeller 

som byggentreprenörerna. 

 Ett motstånd hos kommunerna att förändra befintliga arbetssätt finns. 

 Generellt är kunskapsnivån om BIM låg bland tjänstemän i kommunen.   

Nedan presenteras ytterligare en punktlista i form av författarnas rekommendationer 

som de anser kan bidra till att överbrygga de problem som listades ovan: 

 Definiera krav och mål.  

 Bredda den tekniska kompetensen inom kommunens förvaltningar. 

 Kartlägga BIM behov - Vilken information har de nytta av?  

 Vidareutveckla projektgrupper och informationshantering. 

 Utbildning i befintliga och nya programvaror. 

 Digitalisering bör ses som en lönsam investering där både tid och pengar kan 

sparas, istället för en mödosam och dyr förändring. 

 Förslag till vidare forskning 
Generellt kan examensarbetet användas som stöd för ytterligare forskning kring ämnet 

VDC med koppling till kommunal verksamhet. Intressanta områden som skulle kunna 

forskas vidare på är bland annat BIM-stödd bygglovshantering eller BIM-stödd 

förvaltningsskede. 
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Vidare kan forskning ske över vilken information i en BIM-modell kommunen ser som 

relevant och intressant för sin verksamhet. En kartläggning som undersöker vilken typ 

av detaljeringsgrad på BIM-modellerna kommunerna ser som mest användbar eller 

betydelsefull. 
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Bilagor 
Bilaga 1  Intervjufrågor till NCC 

Bilaga 2 Intervjufrågor till kommun 



070 591 33 74 
076 289 81 43 

Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur 

Intervjuformulär 

Syftet med denna intervju är att samla in data till vårt examensarbete våren 2016. 

Examensarbetets mål är att undersöka hur ett VDC-inspirerat arbetssätt kan utveckla 
kommunens medverkan i stadsbyggnadsprocessen för att effektivisera byggprocessens tidiga 
skeden fram till projektering. 

Intervjun är helt frivillig och du som respondent kan välja att avsluta när som. Vi kommer 
använda oss av ljudinspelning för att dokumentera svaren. Det kommer vara vi som har 
tillgång till intervjumaterialet och det kommer bara vara vi som kommer analysera och 
sammanställa materialet. Du kommer sedan få godkänna sammanställningen.  

Intervjufrågor 

Vad innebär VDC för dig? 

Hur länge har du arbetat med VDC? 

När började NCC arbeta med VDC?  

Vilka problem fanns?  

Har problemen blivit lösta?  

Vilka alternativ till VDC fanns det? 

Behöver ett projekt uppfylla några kriterier för att ni ska jobba med VDC i projektet? 

När ni jobbar i projekt där VDC inte är centralt, känner du att ni i alla fall att ni arbetar VDC-
inspirerat? 

Ser ni några skillnader mellan projekt där VDC används respektive inte används? 

Hur planeras ett projekt med stöd av VDC? 

Hur många personer brukar vanligtvis finnas med från beställarsidan i VDC-projekt? 

Hur ser den optimala gruppsammansättningen ut?  

Jobbar ni med ICE, intergrated concurrent engineering? 

Har ni under de senaste 10 åren jobbat med kommunen? 

Vilka funktioner/avdelningar inom kommunen har ni mest kontakt med? 

Tror du att VDC skulle kunna vara möjligt att implementera i kommunens verksamhet? 

Nämn 3 bra saker som kom ur VDC?  

Nämn 3 dåliga saker som kom ur VDC? 
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Intervjuformulär 

Syftet med denna intervju är att samla in empiri/data till detta examensarbete våren 2016. 

Examensarbetets mål är att undersöka hur ett VDC-inspirerat arbetssätt kan utveckla 
kommunens medverkan i stadsbyggnadsprocessen för att effektivisera byggprocessens tidiga 
skeden fram till projektering. 

Vi kommer använda oss av ljudinspelning för att dokumentera svaren. Intervjun är helt 
frivillig och du som respondent kan välja att avsluta när som. Det kommer vara vi som har 
tillgång till intervjumaterialet och det kommer bara vara vi som kommer analysera och 
sammanställa materialet. Du kommer sedan få godkänna sammanställningen.  

Vad är dina ansvarsområden?  

Beskriv hur planeringsprocessen ser ut i er kommun? 

Medverkar du i detaljplaneringsfasen i stadsbyggnadsprocessen? 

Hur upplever ni er medverkan/delaktighet i stadsbyggnadsprocessen? 

Hur fungerar informationsflödet mellan kommun och entreprenör? 

Hur fungerar informationsflödet internt?  

Har ni kommunikationsproblem under planeringsfasen? 

Vad har ni för genomloppstid för ett detaljplaneärende?  

Har kommunen någon målsättning för handläggningstiderna? 

Målsättning för att korta tiden mellan planering och projektering? 

Anser du att _ månader är för lång handläggningstid? 

Arbetar ni digitaliserat för framtagning av detaljplan? 

Tror du att ökad digitalisering kan bidra till högre effektivitet för era 
verksamhetsområden? 

Har ni kommit i kontakt med BIM i något sammanhang? 

Arbetar ni med BIM (Buildning Information Modelling)?  

Hur viktigt är rekrytering av personer med BIM-kompetens för er? 
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