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Sammanfattning 
 

Byggbranschens digitaliseringsgrad är en av de lägsta i jämförelse med andra branscher i Sverige. 

Utmaningen att bygga avsevärt fler bostäder runt om i landet framöver är i stort fokus och företagen 

behöver då implementera effektivare metoder och verktyg för styrning, kommunikation och 

uppföljning i produktionsstadiet. Digitala verktyg är en lösning för att uppnå denna effektivisering, 

problemet är att implementeringsprocessen har brister och implementerade verktyg inte har befästs.  

  

Rapporten undersöker digitaliseringen på tre projekt hos Skanska Hus Stockholm Bostäder. Syftet är 

att granska vilka digitala verktyg som används i produktionen, hur de nyttjas samt hur 

implementeringsprocessen bör ske för att få de icke standardiserade verktygen att stanna kvar. 

Litteraturstudier samt intervjuer av tjänstemän på projekten formar resultatet av studien som sedan 

analyseras i avseende av de icke standardiserade verktygen och implementeringsprocessen. 

  

Studien visar att för nyttjande av verktygen ska ske optimalt behövs det gemensamma standardiserade 

metoder och att tillgängligheten för arbetsmetoderna för dessa standardiserade verktyg förenklas. 

Vidare behövs en strukturerad implementeringsprocess som passar projekten skapas för att motivera 

medarbetarna att förnya sina arbetsmetoder. 

  

Nyckelord:  

Implementering, Implementeringsprocess, Digitala verktyg, Digitalisering, Produktion, 360 Field, 

Bluebeam, Gomobile, Projektyta, Effektivisering. 
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Abstract 
 

The construction industry's digitization rate is one of the lowest in comparison with other industries in 

Sweden. The challenge of building significantly more housing around the country in the future is a 

major focus, and companies need to implement more efficient methods and tools for management, 

communication and follow-up at the production phase. Digital tools are a solution for achieving this 

efficiency, the problem is that the implementation process has shortcomings and implemented tools 

have not been consolidated. 

  

The report examines the digitization of three projects at Skanska Hus Stockholm Bostäder. The 

purpose is to review which digital tools are used in the production phase, how they are used, and how 

the implementation process should be done to keep the non-standard tools remaining. Literature 

studies and interviews with on-site managers form the result of the study, which is then analyzed with 

regard to the non-standardized tools and the implementation process. 

  

The study shows that for optimal utilization of the tools, common standardized methods are needed 

and that the accessibility of the working methods of these tools simplifies. Furthermore, a structured 

implementation process that fits the projects is needed to motivate employees to renew their working 

methods. 

  

Keywords: 

Implementation, Implementation Process, Digital Tools, Digitization, Production phase, 360 Field, 

Bluebeam, GoMobile, Project Space, Efficiency. 
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Förord 
 

Denna rapport skrivs som avslutande examensarbete på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik & 

Design med inriktning Produktion, Byggekonomi och Organisation vid Kungliga Tekniska 

Högskolan, KTH. Examensarbetet är en kurs på 15 högskolepoäng och ett samarbete med Skanska 

Sverige AB Hus Stockholm Bostäder och behandlar implementeringen av digitala verktyg i 

produktionen. Ett extra stort tack riktas åt de intervjuade på Skanska som har bidragit med mycket 

erfarenhet och kunskap för att denna rapport ska vara möjlig. Tack för att ni tog er tid att utforska 

möjligheterna med en mer digital arbetsplats med oss! 

 

Författarna vill rikta ett stort tack till handledarna Marcus Gustafsson och Thomas Johansson för 

vägledning och uppmuntran under arbetets gång. Ett stort tack riktas även till Erika Palm, ditt 

engagemang och din framåtanda har inspirerat oss genom hela arbetet. 
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Begrepp och definitioner 
 

Begrepp Definition 

2D  Tvådimensionell 

3D  Tredimensionell 

AB 04 Allmänna bestämmelser för byggnads, 

anläggnings och installationsentreprenader 

ABT 06 Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 

APD-plan Arbetsplatsdispositionsplan 

Applikation Ett digitalt tillämpningsprogram för en viss 

tillämpning i praktiskt arbete 

BIM Building information modeling 

Bimkoordinator Samordnare för BIM relaterade frågor 

Intranät Internt datornätverk inom företaget 

iPad Surfplatta från Apple 

Markups Markeringar som görs i bland annat ritningar 

Molnet/Molnbaserat Externa servrar för lagring av data åtkomliga 

genom internet. 

Mängda Beräkna resursbehov ex i form av material 

NPS Nordic ProjectSpace, Projektyta 

Observation Säkerhetsiakttagelse på byggplatsen 

Plugin program Tilläggsprogram 

Produktbestämning Innefattar program- och projekteringsskedet 

Produktionschef Vanligen benämnd Platschef 

Produktionsledare Vanligen benämnd Arbetsledare 

TA-Plan Trafikanordningsplan 

Tjänstemän Samlingsbegrepp för ledningen på plats 

VR Virtual reality 

VSAA “Vårt sätt att arbeta” 

Yrkesarbetare Samlingsbegrepp för alla grupper av hantverkare 

på plats. 

SPIK Ekonomistyrningsverktyg 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Världens befolkningsmängd ökar i storstäderna med 200 000 personer per dag vilket bidrar till ett 

tvång till förändring av arbetsmetoder för att uppnå den extrema efterfrågan. Vidare ligger världens 

länder olika till i arbetet med digitala verktyg, branschen är medveten om digitaliseringstrenden som 

sker just nu och många företag har börjat digitalisera delar av sin verksamhet. Problemet ligger i 

implementeringen av de nya verktygen där alla inte har samma förutsättningar eller driv att införa nya 

metoder som kan bidra till en mer effektiv byggprocess (Dr.Schober och Dr.Hoff, 2016). 

  

Byggbranschens digitaliseringsgrad i Sverige är en av de lägsta enligt Vismas digitaliseringsindex och 

Sverige står inför utmaningen att till 2020 bygga 250 000 nya bostäder runt om i landet (Visma, 2016 

; Boverket, 2015). Samtidigt bedömer studier att bristande kommunikation inom bygg- och 

förvaltning kan kosta 60 miljarder årligen (Svensk Byggtjänst 1, 2017 ; Svensk Byggtjänst 2, 2017). 

För att klara utmaningen samtidigt som kostnader hålls nere krävs det att effektivare metoder och 

verktyg för styrning, kommunikation och uppföljning i produktionsstadiet implementeras (Svensk 

Byggtjänst 1, 2017). Det är inte bara metoder och verktyg för att göra samma saker lite bättre utan 

dessa ska hjälpa, förenkla och utveckla arbetet för att skapa helt nya effektiviserade arbetssätt.  

  

I Stockholm råder det en stor bostadsbrist där bostadsutmaningen sätter press på byggbranschen för 

nytänkande där effektivitet är i fokus (FMF, 2015). Det som vill uppnås är att bygga så mycket som 

möjligt så snabbt som möjligt men samtidigt till hög kvalité. I samband med detta har nya innovativa 

lösningar blomstrat och digitalisering är i stort fokus för att kunna uppnå dessa resultat.  

  

Byggbranschen har historiskt sett haft ett konservativt tänkande, något som blivit bättre, men det finns 

fortfarande mycket kvar att göra. Det utvecklas ständigt metoder för optimering av utförandet av 

byggprojekt och anledningen till detta är för att få en effektivare byggprocess (Gerbert, P et.al, 2016). 

Det finns mycket kunskap om digitala verktyg att ta tillvara på från tidigare projekt men 

erfarenhetsåterföring med digitalisering som huvudståndpunkt har inte utförts i större utsträckning. 

Det finns potential för en mer omfattande erfarenhetsåterföring som i sin tur kan skapa effektivare 

arbetsmetoder och bidra till en mer optimerad produktion. Övergången från gamla arbetsmetoder till 

nya och digitala behöver belysas samt bör en metodik presenteras för hur denna övergång ska ske. 
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1.2 Syfte 

 

Syftet med rapporten är att belysa hur digitala verktyg används och implementeras på 

byggarbetsplatsen samt vilka fördelar och nackdelar att jobba digitalt medför. Utifrån 

problemformuleringen som beskrivs i avsnitt 1.1är därmed även syftet med studien att klargöra de 

digitala verktygens betydelse för framgång inom produktion och hur de implementeras på bästa sätt.  

1.3 Frågeställningar 

 

Rapporten behandlar två huvudfrågeställningar med ett antal underfrågor. 

 

 

  

Figur 1, Frågeställningar 

 

 

  

•Vilka digitala verktyg och metoder använder sig 
Skanska inom produktionen? 
 

•Hur långt har Skanska Hus Stockholm  

Bostäder kommit inom sin digitalisering?  

– Hur långt har de kvar?  

– Vad behöver göras?  
 

•Nyttjas alla möjligheter med verktygen? 
 

•Hur kan digitaliseringen gynna den operativa 
styrningen? 

Hur ser digitaliseringen 
ut inom Skanska Hus 
Stockholm Bostäder? 

•Fungerar digitaliseringen i praktiken? 
 

•Hur påverkar bakåtsträvare det nya digitala? 
 

•Vilka identifierade faktorer för en bra implementering 
kan hittas hos medarbetarna? 

Hur implementeras 
verktygen och 

metoderna på bästa 
sätt? 
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1.4 Målformulering 

 

Rapporten ska utforska möjligheterna med digitala verktyg inom produktionen och ska skapa en bild 

över hur långt digitaliseringen kommit inom Skanska Hus Stockholm Bostäder, inom de givna 

fokusområdena samt frågeställningarna. Vidare genom granskning av hur pågående projekt arbetar 

med digitala verktyg ska rapporten bidra till hur implementerandet av dessa verktyg kan ske på ett 

genomförbart sätt. Inom detta ska granskning ske av vilka digitala metoder som används samt hur 

dessa metoder kan implementeras på kommande och pågående projekt som inte har digitaliserats fullt 

ut. Arbetet ska skapa ett underlag för hur den operativa styrningen gynnas av fortsatt digitalisering. 

 

Delmål 1 –  Identifiera vilka digitala verktyg som finns tillgängliga på Skanska.  

Delmål 2 –  Undersöka i vilket utsträckning verktygen används och hur de icke standardiserade 

verktygen effektiviserar det dagliga arbetet. 

Delmål 3 –  Undersöka hur de icke standardiserade verktygen kan implementeras. 

 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Detta examensarbete avgränsas från BIM med dess funktioner och tittar på digitala verktyg i 

allmänhet samt dess användningsområden inom produktionen. Med BIM avses Building Information 

Modeling och 3D ritning med information i program som exempelvis Revit. Rapporten bortser 

däremot inte från användandet av digitala 3D ritningar som ett hjälpmedel inom produktionen. Det 

finns redan standardiserade digitala verktyg inom Skanska och av den anledningen utförs arbetet i 

avseende att fokusera på de verktyg vilket inte fullt ännu är en standard. Examensarbetet är på 15 

högskolepoäng, för att minska arbetets omfattning har följande avgränsningar gjorts: 

 

 

1.5.1 Projektbesök 

 

Arbetet utförs inom Skanska Hus Stockholm Bostäder på tre olika projekt. Projekten som besöks är 

Syllen, Pyrolan och Lamellhusen. Projekten är nybyggnadsentreprenader som bygger flerbostadshus. 

De personer valda för intervjuer är tjänsteman då de har kunskapen om, eller största möjligheten att 

arbeta med digitala verktyg inom Skanska just nu. För att fördjupa förståelsen inom verktygen och 

dess implementeringsprocess intervjuas även två personer inom Skanska med specialistkunskaper. 
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1.5.2 Fokusområden 

 

 

 

 
Figur 2, Fokusområden 
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2. Metod 
 

2.1 Vetenskaplig ansats 
 

Med en deduktiv ansats menas ett vetenskapligt arbete baserat på en gällande referensram exempelvis 

en teori eller modell där kvalificerade gissningar formuleras från det enstaka fallet. Dessa prövas 

därefter mot verkligheten via de observationer som görs vid utförandet. Vid utförande av en induktiv 

ansats baseras studien på observationer av flera enskilda fall ute på fält. Sedan utförs en generalisering 

inom en teoretisk referensram (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2008). Denna rapport baseras på 

abduktiv ansats och består av en kombination av de tidigare nämnda ansatserna. Utförandet finns ofta 

i studier och undersökningar där nyttjandet av redan utförd forskning där personen som utför 

undersökningen studerar och sammanställer det vetenskapliga materialet. Vidare är det detta material 

som lägger grunden för slutledningen (Alvesson och Sköldberg 2008 ; Le Duc 1 2007 ; Eriksson och 

Wiedersheim-Paul 2008). 

 

 

2.2 Kvalitativ metod 

 

Metodiken av undersökningen är av kvalitativ karaktär då endast ett fåtal projekt granskas på en 

djupare nivå baserat på de valda undersökningsmetoderna intervjuer, litteraturstudier samt fältstudier. 

Med en kvalitativ metod menas metoder utan några numeriska tolkningsprocesser. Kvalitativa 

undersökningar kan användas för att få en mer nyanserad förståelse av det studerade området. Vid 

studier baserade på numeriska metoder förloras detaljer som kan identifieras vid en kvalitativ analys. 

Det kan vara partiskhet, känslor och tankegångar vilket inte är synlig vid en statistisk undersökning. 

Traditionellt sätt uppdelas utförandet av kvalitativa studier i tre delar: insamling av empiri, 

strukturering och granskning av den insamlade datan samt redogörelse av resultatet (Strauss och 

Corbin, 1990). 

 

 

2.3 Intervjuer 

 

Genom intervjuer med produktionschef, projektchef och produktionsledare på pågående projekt samt 

specialister inom området skapas en inblick om deras erfarenhet och uppfattning om 

digitaliseringsarbetet på Skanska. De besitter den kunskap och möjlighet att jobba med de tillgängliga 

digitala verktygen inom Skanska i dagsläget. Till följd av detta skapas en bild över vilka digitala 

verktyg projekten och Skanska nyttjar, hur en bra implementering bör ske samt hur framtidsvisionen 

för digitaliseringen ser ut. 

 

Semistrukturerade intervjuer utförs endast till detta arbete. Den valda metoden är ett strategiskt val för 

att få en bred uppfattning av hur medarbetarna upplever digitaliseringen som en helhet. Orsaken är att 

respondenterna har olika bakgrund, arbetsbefattningar, erfarenheter och kunskap att bidra med. Med 

anledning till detta utformas upplägget för intervjuerna i tre delar, bestående av personfrågor, 

allmänna byggrelaterade digitaliseringsfrågor samt specifika frågor rörande digitala verktyg kopplade 

till tjänsten den intervjuade besitter. Följden blir en större frihet för personen i tala att prata mer fritt 

inom sitt område samt att kunna följa upp samtalet med andra uppkommande frågor under intervjun.  
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2.4 Litteraturstudie 

 

Litteraturstudien är uppdelad i tre delar. Först granskas tidigare examensarbeten som berör digitala 

verktyg inom produktionen samt implementering. Tidigare arbeten med BIM som fokusområde 

studeras men inom de bestämda avgränsningarna. Alla tidigare uppsatser hämtas från 

publikationsdatabasen DiVa. 

 

Den andra delen i litteraturstudien sker genom sökning i elektroniska källor. Sökord som digital, 

digitalisering, verktyg, produktion, bygg, implementering (eng. digital, digitalization, tools, 

construction phase, implementation) används i sökmotorer för att komma fram till lämpliga källor i 

form av rapporter, webbsidor och elektroniska böcker. Även en läsning av elektroniska tidskrifter som 

berör byggbranschen och digitalisering sker kontinuerligt för att följa med i utvecklingen. 

 

Del tre sker genom tillgång till Skanskas intranät och databas. Genom intranätet OneSkanska söks 

information om projekt, organisationsstrukturer och hur Skanska ser på arbetet med digitala verktyg 

nu och i framtiden. Information ges om verksamhetsplaner och vilka verktyg som används runt om på 

Skanska. Genom OneSkanska ges det även tillgång till VSAA där det söks efter standardiserade 

metoder för hur digitala verktyg ska användas i arbetet på Skanska. 

 

 

2.5 Fältstudie 

 

Arbetet är även baserat på fältstudier då författarna är på plats och studerar projekten i samband med 

intervjuerna. För att skapa en verklig syn och en bättre förståelse av vilka verktyg som används i 

produktionen samt hur de fungerar utförs genomgångar och besök på byggarbetsplatsen.  

 

 

2.6 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet och reliabilitet är begrepp som används vid fastställning av hur väl utförandet av en studie 

genomförts. Hög validitet och reliabilitet bör alltid eftersträvas och i sin tur används begreppen som 

underlag för att generalisera studien. Det expanderar undersökningsområdet till ett större medium än 

det som granskas. Användningsområdet av validitet och reliabilitet är olika vid kvalitativa och 

kvantitativa undersökningar (Gunnarsson, 2002 ; Le Duc 2, 2007).  

 

Vid kvantitativa metoder finns en redan känd validitet och reliabilitet för den valda 

datainsamlingsmetoden där det syftas på att rätt sorts data är hämtad på ett trovärdigt sätt. Liknande 

används begreppen vid kvalitativ metod men skillnaden är att de då nyttjas genomgående under hela 

den vetenskapliga rapporten från datainsamlingen och genom analysen. Vidare beskriver begreppen 

inom kvalitativ metod att data är insamlad och bearbetad på ett systematiskt och ärligt sätt. För att 

förklara begreppen noggrannare syftar validitet på att det som är intressant mäts, där rätt resultat 

används vid rätt tillfälle. I motsats till validitet syftar reliabilitet på att det mäts på ett pålitligt sätt, 

närmare bestämt att det som undersöks är relevant i sammanhanget. Vid kvalitativ metod görs en 

begreppsuppdelning som grundar sig i intern validitet, extern validitet, reliabilitet och objektivitet. 

Dessa begrepp behandlas och utreds gällande denna rapport i metoddiskussionen (Gunnarsson, 2002 ; 

Le Duc 2, 2007).  
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2.7 Metoddiskussion  

 

Den interna validiteten behandlar trovärdigheten av studien. En god triangulering skapas genom 

intervjuerna och urvalet av de intervjuade då olika synvinklar och perspektiv inhämtats. 

Litteraturstudien sker främst genom Skanskas intranät och från produktsidor som bedöms ytterst 

trovärdigt då specialister arbetar med informationen som läggs upp. Ett problem som stötts på är att 

det inte finns mycket direkt information gällande de nyare digitala verktygen att hämta på intranätet. 

Detta medför att en större kunskap måste finnas hos personer på Skanskas olika projekt eller hos IT 

för att denna rapport ska ge ett säkert utfall. 

 

Tillsammans med de angivna faktorerna ovan samt med erfarenheterna och kunskapen författarna 

besitter anses den interna validiteten relativt god. Resultatet av studien ger en övergripande bild av 

dagsläget på Skanska Hus Stockholm Bostäder med de parametrar som valts att fokusera på. För att 

öka den interna validiteten skulle fler projekt behövas undersökas där möjligheterna med de digitala 

verktygen utforskas mer, samt att författarna skulle behöva flera år av arbetslivserfarenhet som de inte 

besitter för tillfället.  

 

Den externa validiteten avser generaliserbarheten av studien. Då denna studie är avgränsad till en 

specifik region och ett antal utvalda projekt inom Skanska med specifika digitala verktyg bör 

resultaten av denna studie tillämpas enbart på dessa eller liknande.  

 

Reliabiliteten bedömer pålitligheten av studien. Intervjuerna spelas in med hjälp av en smartphones 

intervjufunktion som ger en tydlig inspelning som sedan transkriberas på datorn för att kunna återge 

intervjun träffsäkert. Intervjuerna måste ske med transparens och utan att de intervjuade känner ett 

behov av att uttrycka fördel för digitaliseringen. De genomarbetade intervjufrågorna bidrar till detta 

genom att fråga efter personliga åsikter utan styra mot en positiv syn om digitalisering samt 

övergripande frågor om digitalisering överlag för att skapa en baslinje. 

 

Författarna har försökt att ha en god objektivitet under studiens gång vilket har visat sig vara svårt då 

de är för en mer digital miljö inom produktionen. Med hänsyn till detta har även fokus legat på att få 

en förståelse för hur vidare medarbetarna anser att de behöver digitala hjälpmedel i dagens arbete eller 

inte. 

 

 

2.8 Etiska överväganden 

 

Allt insamlat material behandlas konfidentiellt genom rapporten för att respektera respondenternas 

anonymitet. Respondenterna benämns som “Respondent 1”, “Respondent 2” och så vidare.  Ålder på 

de intervjuade noteras men endast för förståelse gällande samband baserade på frågeställningarna om 

attityd kring implementeringen av verktygen. Inget gällande ålder för specifika personer kommer att 

nämnas för att skydda de intervjuades integritet. 

 

Då Skanska är ett väletablerat företag på marknaden finns en policy för spridning av 

företagshemligheter och annan intern data som kan komma att användas av konkurrenter. I samband 

med detta har all material vilket kan uppfattas som konfidentiell inte diskuterats och vidare hållits 

hemlig i rapporten.  
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3. Nulägesbeskrivning 
 

Skanska grundades år 1887 i Malmö som Skånska cementgjuteriet och efter 10 år påbörjades 

etableringen internationellt. Den amerikanska marknaden intog Skanska år 1971 och är idag deras 

största. Under 90-talet var Skanska i sitt mest expansiva skede då försäljningen fördubblades under en 

mycket kort tid och har sedan dess kommit att bli ett utav de ledande internationella byggföretagen. 

Skanska bedrev 2016 verksamhet i totalt 11 länder där spridningen av verksamheten var inom Europa 

samt USA med en omsättning på 151 miljarder kronor och 42900 medarbetare. I Sverige var då 

antalet medarbetare 10200 och omsättningen 37 miljarder kronor (Skanska 1, 2017 ; Skanska 2, 

2017). 

 

Figur 3, Karta över var Skanska är verksamma 

 

Skanska Sverige är indelat i de tre olika verksamhetsgrenarna Asfalt & Betong, Väg & Anläggning 

samt Hus/Hus & Affärsutveckling, där Hus är den verksamhetsgren som rapporten behandlar. 

Verksamhetsgrenen Hus arbetar med projektutveckling och entreprenader inom husbyggnad. Därefter 

är Skanska Hus indelat i 15 regioner som i största utsträckning bygger bostadsrätter, hyresrätter, 

kommersiella fastigheter och offentliga lokaler. Varje region har en regionchef och är indelade efter 

specialitet eller geografisk placering (One Skanska 1, 2017 ; Skanska 3, 2017). 

 

Denna rapport avser Skanska Hus Stockholm Bostäder som är en av de 15 regioner Skanska Hus 

består av. Bostäder är indelad i 5 distrikt där varje distrikt har ett område och en distriktschef. Två 

distriktschefer ansvarar för nybyggnadsentreprenader och de resterande tre ansvarar över ombyggnad, 

joint venture och affär. Distrikten som behandlas i rapporten är i nybyggnadsentreprenad och joint 

venture, se Bilaga 1 (One Skanska 2, 2017). 

 

  



10 

 

 

  



11 

 

4. Teoretisk referensram 

4.1 Traditionell byggprocess 

 

Byggprocessen avser faserna för planering, skapande och drift av ett projekt från förstudie till 

förvaltning. 

Figur 4, Helhetsbild över byggprocessen 

 

4.1.1 Förstudie 

 

Byggprocessen initieras med en efterfrågan av byggande. Följaktligen utförs en förstudie där behovet 

av byggprojektet granskas och utefter detta kartläggs villkor för utförandet av byggprojektet. En 

precisering av denna behovsbedömning genomförs för att klarlägga vilka ekonomiska konsekvenser 

utformningen har. Genom detta görs ett fastställande om nästa steg ska tas i byggprocessen eller inte 

(Nordstrand, 2008). 

 

4.1.2 Programskede 

 

Vidare är arbetet styrande mot ett blivande projekt. Detaljerad presentation av ritningar och 

beskrivningar görs för att förutsättningarna för uppförandet ska klarläggas. Detta arbete är en del av 

produktbestämningen vilket resulterar i bygghandlingar som ligger till grund för uppförandet av 

byggobjektet i produktionen. Programskedet ger ett samlat material för fastställandet av vidare 

projektering och är uppdelat i två mindre aktiviteter: utredningsarbetet och programarbetet 

(Nordstrand, 2008). 

 

4.1.2.1 Utredningsarbete 

Utredningsarbetet skapar en klar bild för förutsättningarna gällande projektet. Utredning av 

förutsättningar kan vara vital för kommande projektering och kan bidra till en förenklad ekonomisk 

styrning för projektet. Genom utredningsarbetet görs en granskning av arbetet i förstudien och genom 

detta kan kompletteringar och uppföljningar utföras samt att en bättre förståelse fås för hur 

behovsbedömningen ska uppfyllas (Nordstrand, 2008). 

 

4.1.2.2 Programarbete 

Sammanställning av utredningsarbetet görs i ett byggnadsprogram. Genom byggnadsprogrammet 

redovisar byggherren specificerade krav gällande kommande projektering och genom byggherrens 

granskning av förutsättningarna kan entreprenadform väljas. I byggnadsprogrammet ska samtliga 

förutsättningar beskrivas gällande projektet exempelvis programkalkyl, tidplan, miljöplan, geoteknisk 

undersökning och kvalitetsprogram (Nordstrand, 2008). 
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4.1.2.3 Digitala verktyg tidigt i byggprocessen 

I ett tidigt skede inom byggprocessen används digitala verktyg för att få en helhetsbild av det 

kommande projektet samt dess relation till omgivningen. Verktygens huvudsakliga 

användningsområde i detta tidiga skede görs därmed för gestaltningsförslag. Genom detta kan 

eventuella risker och utvecklingsmöjligheter som kan uppkomma under kvarvarande faser av 

byggprocessen upptäckas (Granroth, 2011). 

 

4.1.3 Projekteringsskedet 

 

Efter byggnadsprogrammets färdigställande startar projekteringsskedet. Projekteringsskedet markerar 

avslutet för produktbestämningen och avslutas med färdiga bygghandlingar som sedan används vid 

produktionen av byggnadsobjektet. Byggherrens krav på handlingarna definieras under 

projekteringen. Projekteringen delas in i tre olika skeden: gestaltning, systemutformning och 

detaljutformning (Nordstrand, 2008). 

 

4.1.3.1 Gestaltning 

Gestaltningen har traditionellt påbörjats efter byggnadsprogrammets färdigställning men i samband 

med mer komplexa projekt påbörjas gestaltningen under programskedet. Detta med anledning till att 

tidigt kunna få vetskap om det är möjligt att uppfylla de ställda kraven för byggnadsprogrammet och 

därmed för fortsatt projektering. Formandet av gestaltningen görs med flera involverade aktörer vilket 

resulterar i ett behov av samordning och kommunikation mellan de inblandade parterna. 

Gestaltningen skapar förslagsritningar för utformningen av projektet där ett huvudalternativ resulterar 

i att projekteringen övergår till systemutformningen (Nordstrand, 2008). 

 

4.1.3.2 Systemutformning 

Huvudsakliga syftet med systemutformningen är att fullgöra byggnadsprogrammets villkor för 

projektet. Då systemutformningen är avslutad ska slutprodukten vara fastställd och därmed endast 

detaljer återstå. Sammanställning av systemutformningen resulterar i skapande av systemhandlingar. 

Systemhandlingarna finns tillgängliga för byggherren att kontrollera projektets utveckling gällande 

uppföljning av ställda krav. Då produktbestämningen är färdigställd vid detta skede kan 

systemhandlingarna användas till ansökan om bygglov samt granskning av kostnad- och tidsramar 

gällande projektet (Nordstrand, 2008). 

 

4.1.3.3 Detaljutformning 

Genom detaljutformningen skapas bygghandlingar vilka ska förse information för utförande av 

byggprojektet enligt ställda krav. Detaljutformningen är ett skede med mycket stor betydelse för 

vidare projektering då det är en process för materialval, placering och all dimensionering av bärande 

konstruktioner samt installationer. Genom färdiga bygghandlingar ska entreprenören kunna utföra en 

fullständig produktion med avseende på efterfrågad kvalité utan att vara missledande från 

entreprenörens kostnadsberäkningar vid anbudsgivning (Nordstrand, 2008). 
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4.1.3.4 Digitala verktyg vid projektering 

Hos Skanska är den visuella projekteringen en viktig del. Projekteringen förtydligas och förenklas 

genom visualisering av ritningar, objektet, säkerhetsplanering, problem och åtgärder. Visualiseringen 

skapar därmed förutsättningar för ett involverat och engagerat team som effektivt arbetar och ser 

konceptet (VSAA 1, 2017). 

  

3D visualisering utgör stora delar av den visuella projekteringen där det redan i tidigt skede går att se 

var säkerhetsbrister finns både inne i byggnaden och på arbetsplatsen. Med hjälp av Bimkoordinator 

kan projekteringen upptäcka dessa säkerhetsbrister innan produktionsstart och därmed eliminera de. 

Bimkoordinator kan även tas till hjälp gällande 3D-samordning och kollisionskrockar (VSAA 2, 

2017). 

 

Projektchefen bestämmer redan i det tidiga skedet hur dokumenthanteringen ska ske under projektets 

gång. Då bestäms bland annat vilken projektyta som ska användas samt hur övriga dokument, 

överenskommelser och bestämmelser ska dokumenteras och arkiveras i digitalt format. Det kan bero 

på projektets storlek samt krav från beställaren vilken form av digital dokumenthantering som väljs 

(VSAA 2, 2017). 

 

4.1.4 Upphandling 

 

Upphandling är ett avtal mellan två parter där den ena agerar som beställare genom att anskaffa en 

entreprenad. Avtal sker genom avtalslagen som tillämpas då upphandling följer branschpraxis. Vid 

upphandling av entreprenader måste statliga och kommunala myndigheter och företag även följa lagen 

om offentlig upphandling, LOU. För privata företag gäller endast Allmänna bestämmelser som AB 04 

och ABT 06. Byggherre, entreprenör och förvaltare upphandlar konsulter kontinuerligt under hela 

byggprocessen. Upphandlingsskedet påbörjas genom en infordran av anbud vilket i sin tur är format 

efter förfrågningsunderlaget. Anbudsgivarna fastställer där efter projektets omfattning och 

anbudskalkyl för att sedan kunna påbörja anbudsgivningen. Byggherren beställer sedan genom 

prövning av de olika anbuden entreprenaden för att sedan skriva kontrakt med den vinnande parten 

(Nordstrand, 2008). 

 

 

4.1.5 Produktion 

 

Produktion avser det skede då entreprenören ansvarar för utförande av det beställda byggobjektet 

enligt handlingar. Utformningen av produktionen skiljer sig beroende på tillämpad entreprenadform. 

Innan produktionen startar tillhandahåller entreprenören bland annat bodar, material, maskiner och 

arbetskraft för att skapa en etablering av arbetsplatsen. När etableringen av byggarbetsplatsen är 

färdigställd inleds produktionen av byggobjektet och dess gällande aktiviteter (Nordstrand, 2008). 

 

 

4.1.5.1 Digitala verktyg i produktionen 

Genom digitalisering har BIM modeller kunnat skapas för att visualisera en produktionsprocess som 

svarar kundens behov. Genom simulering av uppkommande aktiviteter kan hinder förutses som kan 

bidra till förseningar eller annan problematik inom produktionen.  
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Digitala hjälpmedel finns även för administrativa arbeten för att kunna förenkla inköp, mängdning 

och tidsplanering som löper parallellt med produktionen (Gerbert, P et.al, 2016). 

 

Utveckling av digitala verktyg som hjälpmedel sker ständigt då verktygen bidrar till en optimerad 

byggstyrning och därmed effektivare byggproduktion. Digital teknik i produktionen möjliggör en 

ökning i produktivitet, minskning av projektförseningar och förbättring av säkerhet och kvalitet. 

Genom molnbaserad teknologi kan många steg förenklas då kommunikation och tillhandahållande av 

ritningar blir mycket enklare för alla parter inblandade i produktionen (Gerbert, P et.al, 2016). 

 

4.1.6 Förvaltning  

 

I förvaltningsskedet sker en överlämning från entreprenör till byggherre och i samband med detta kan 

den verksamhet som var avsatt för byggnadsobjektet påbörjas. I detta skede ska byggnationen förses 

med resurser för att kunna upprätthålla funktion även kallad drift. Även för bibehållande av funktion 

krävs det samtidigt förebyggande underhållsåtgärder även kallad underhåll (Nordstrand, 2008). 

 

 

4.2 Yrkesroller 

 

4.2.1 Regionchef 

 

Regionchefen ansvarar för hela regionens verksamhet och utveckling och rapporterar till 

verksamhetschefen för Hus (Respondent 4). 

 

4.2.2 Distriktschef 

 

Distriktschef har det huvudsakliga ansvaret för att bidra till en utveckling av distriktet och genom 

arbete i ledningsgruppen för regionen bidra till regionens utveckling. Distriktschefen har ett 

övergripande ansvar över en stor mängd medarbetare och upprätthållande av kundrelationer samt 

skapande av goda samarbeten (Vakanser, 2017). 

 

4.2.3 Projektchef 

 

Projektchefen har det fullständiga ansvaret för projektets framåtskridande från byggstart till avslut och 

överlämning. Projektchefen rapporterar till distriktschefen och ansvarar för projektets uppfyllande av 

kvalitetsmässiga och ekonomiska mål. Arbetsuppgifter inkluderar målsättning, tidsplanering, 

resurseffektivisering och projektering (Skanska Taleo, 2017). 
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4.2.4 Produktionschef 

 

Produktionschefen har det huvudsakliga ansvaret för produktionen för ett projekt. Produktionschefen 

fungerar som spindeln i nätet för alla tjänstemän och yrkesarbetare aktiva på ett visst projekt. 

Huvudsakligt ansvar är att följa tidplan och budget samt att genomföra produktionen med ett 

strategisk tillvägagångssätt där slutresultatet blir ett lönsamt projekt till god kvalité och beställarens 

vision uppfylls (Skanska 4, 2016). 

 

4.2.5 Produktionsledare 

 

Produktionsledaren ansvarar för styrning och ledning av det dagliga arbetet. Det dagliga arbetet består 

av resurseffektivisering och samordning av yrkesarbetare, leverantörer samt underentreprenörer. 

Produktionsledaren ser till att material, ritningar och verktyg finns tillgängliga för yrkesarbetarna 

(Skanska Taleo, 2017). 

 

4.2.6 Lagbas 

 

Lagbas är en verksam ledare för en grupp yrkesarbetare. Lagbasen fungerar som en länk för 

produktionsledaren och yrkesarbetarna. Lagbasen närvarar på basmöten där ordning, säkerhet, frågor 

kring produktion samt utförandeproblem presenteras (Vidner, 2011, s. 8). 

 

 

4.5 OneSkanska 

 

Skanskas intranät heter OneSkanska och lanserades 2010, den nuvarande versionen år 2015. Intranätet 

fungerar som en central plattform för information och kunskapsutbyte vilket är tillgänglig till alla 

medarbetare både globalt och lokalt. Där finns nyheter, kontaktuppgifter, videoplattform, VSAA samt 

en mängd med information rörande Skanska och att arbeta där. Denna information är systematiskt 

indelad och sträcker sig från koncernnivå ner till medarbetarnivå. Då Skanska är ett internationellt 

väletablerat företag har utveckling av nya system som förenklar kommunikation och kunskapsutbyte 

uppmuntrats. Målet vid lanseringen var att skapa ett gemensamt intranät för att förmedla koncernens 

verksamhet, detta kom att bli OneSkanska (OneSkanska Instruktionsfilmer: Ny navigering- vad hittar 

du var?, 2015 ; Skanska 5, 2012). 

 

4.6 Vårt Sätt Att Arbeta, VSAA 

 

Vårt Sätt Att Arbeta är Skanska Sveriges system för ledning och styrning. Det är utformat efter 

Skanskas fastställda arbetsmetoder uttryckt i mallar, checklistor, processflöden samt beskrivningar. 

Metoderna ska främja enklare utföranden av arbetssätt för att uppnå Skanskas värderingar av ett 

framgångsrikt projekt. Kännetecknande för detta är att kundens vision uppfylls samtidigt som arbetet 

utförts med kvalité, lönsamhet och engagerade medarbetare (One Skanska 3, 2017). 
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VSAA är utformat för att bättre sprida erfarenheter via ett mobilt nät till medarbetare genom att skapa 

tillgång till mobila och digitala arbetsmetoder. VSAA uppdateras ständigt för att följa med branschens 

utveckling och samtidigt kunna uppnå behov hos medarbetare och kund (One Skanska 3, 2017). 

Innehållet i VSAA ansvaras av kapitalägare vars huvudsakliga ansvar är kapitlets utveckling. För 

utveckling av innehållet finns det en förbättringsledare för varje kapitel i fråga. Sedan för att försäkra 

innehållets riktighet finns det även en faktaägare (VSAA 3, 2016). 

 

4.7 Operationell effektivitet 

 

Operationell effektivitet är en egen enhet på Skanska och är ett av tre fokusområden i affärsplanen 

2020 som tillsammans ska skapa “Vinst med värde”. Operationell effektivitet syftar till att göra rätt 

saker samt att göra sakerna rätt vilket leder till att mindre material, tid, utrymme, arbetskraft och 

verktyg går åt (One Skanska 4, 2017). 

 

Området är brett och varierar i de olika affärsenheterna på Skanska. Vissa enheter har en utmärkt 

praxis för vissa delar av operationell effektivitet men det har ännu inte tagits strukturerade beslut för 

att nå den potential som är möjlig (One Skanska 5, 2017).  För att uppnå en bra operationell 

effektivitet arbetar Skanska med ständiga förbättringar som ska generera ett bättre resultat. Detta 

innefattar att arbetet sker kostnadseffektivt, rätt direkt och mer med mindre. Arbete med de bästa 

processerna, systemen och medarbetarna är viktiga områden för att nå dit (One Skanska 6, 2017). 

  

För att arbeta med dessa frågor har Skanska enheten/supportfunktionen Operationell effektivitet som 

leds av en operativ chef och en produktionsdirektör. De styr och stödjer Skanskaprojekt mot det 

gemensamma målet ”Produktion i världsklass” vilket enligt Skanska är att vinna och genomföra 

lönsamma projekt samtidigt som en effektiv industriverksamhet finns. Det ligger även mycket fokus 

på säkerhet, hållbarhet och nöjda kunder, samt att individer och gemensamma arbetssätt utvecklas 

(One Skanska 6, 2017). I slutändan gäller det att dela med sig och utveckla lönsamma och effektiva 

metoder för att skapa möjligheter för effektivare arbetssätt där den operativa styrningen och 

utförandet av projekten förbättras (One Skanska 5, 2017). 

 

 

 

Figur 5, Fokusområde Operationell effektivitet (One Skanska 6, 2017) 
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5. Resultat - Digitala verktyg 
 

 

SPIK Internt kalkyl-, ekonomi- och projektstyrningsverktyg, används av alla 

entreprenader i anbuds- och produktionsskedet. Behandlar kalkyler, 

budgetar, planering, förändringsarbeten, avstämningar och prognoser  

Powerprojekt Projektstyrning, resursplanering, konstadskontroll. Ingår i Skanskas 

programvarustandard. 

Primavera Resurseffektivisering och tidsplanering. 

Skype Kommunikationsverktyg, digitala möten.  

Navisworks Freedom 

Solibri Model Viewer 

Bluebeam Revu 

Program för arbete med 3D modeller i produktionen. Bluebeam 

behandlar även 2D ritningar och PDF: er. 

GoMobile Applikationer för att underlätta det dagliga arbetet i produktionen. 

Projektya Digitalt dokumenthanteringsverktyg. Kopplas med GoMobile. 

Oracle Bokföring, kan kopplas till SPIK.  

BIM 360 Field Kvalitets- och säkerhetsstyrningsverktyg. 

BIM 360 Glue Mätning, granskning av Navisworks filer (NWD), granskning av 3D 

modeller. 

Tabell 1, Tillgängliga verktyg för arbete i produktionen (One Skanska 7, 2017) 

 

 

5.1 Projektyta  

 

5.1.1 Digital dokumenthantering 

 

När antalet dokument i världen fördubblas var sjätte månad blir den digitala dokumenthanteringen allt 

viktigare i byggprojekt där ritningar och dokument av olika slag utgör stor del av projektet. Dokument 

har historiskt sett varit analoga men med tiden har projekt börjat gå över till fullt digitaliserad 

hantering. Hanteringen bör vara strukturerad och systematisk för att kunskap och information ska 

kunna föras vidare på ett säkert sätt. Detta medför att det behöver finnas effektiva rutiner och verktyg 

för att möta krav som ställs samt kunna hantera den stora mängd information som delges via 

dokument (One Skanska 8, 2017).  

 

Arkiveringen av digitala dokument följer rutinerna för vanliga pappersdokument. Vid valet av digital 

arkivering måste säkerheten beaktas så att den klarar av dokumentens livslängd fram tills borttagande 

datum. Detta kan uppnås i form av dubbletter och att dokumenten sparas i filformat med tillhörande 

program så att de går att läsas i framtiden. (VSAA 4, 2013) 
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Den digitala dokumenthanteringen på Skanskaprojekt sker på projektytor där strukturen och valet av 

yta bör ske redan vid projektering. Formen för dokumenthanteringen påverkas av projektets storlek 

samt eventuella krav från beställaren som till exempel erhållande av dokument under projektets gång 

samt arkivering av dessa. Projektytan är ett dokument- och informationshanteringsverktyg där 

dokument och överenskommelser samlas på en och samma plats. Skanska använder sig av olika typer 

projektytor, interna och externa projektytor (VSAA 2, 2017). 

 

5.1.2 Interna Projektytor 

 

5.1.2.1 G: 

G: är den traditionella interna projektytan på G-disken uppbyggd i en mappstruktur som är likt på alla 

projekt. Mapparna kan bara delas med anställda som har Skanskakonton och det är projektchefen som 

bestämmer vilka av dessa som ska ha tillgång. Systemet är i en utfasningsperiod och kommer att 

ersättas successivt med molnbaserade alternativ (Digital skydds- och miljörond: Del 2 Safety Week 

2016, 2016). 

5.1.2.2 Nordic ProjectSpace, NPS 

Projectspace är den nyaste Skanskainterna projektytan som är tillgänglig för de nordiska länderna 

inom Skanska. NPS lanserades 2014 och i december 2016 fanns över 1000 användare (One Skanska 

9, 2016). Projektytan består av en webbaserad sida baserad på SharePoint, likt en egen hemsida för 

projektet, där allt som rör projektet samlas på en och samma plats. Den kan kopplas till iPads och 

smartphones och är därmed inte bunden till en dator. Detta möjliggör en mobil och digital lösning för 

det dagliga arbetet och är till för att förenkla kommunikation och det administrativa arbetet ute på 

plats samt att minska dubbelarbete och fel. Projektytan är bestående av applikationer, både 

kommersiella och egenutvecklade. Dessa applikationer går att ladda ner från Skanskas egen 

applikationsdatabas och kopplas direkt till projektytan. Genom dessa applikationer kan bland annat 

egenkontroller, checklistor och skyddsronder utföras (VSAA 2, 2017). 

 

 

5.1.3 Externa projektytor 

 

5.1.3.1 iBinder 

 iBinder är uppbyggd precis som den klassiska ringpärmen, fast i digital form i molnet. Det enda som 

krävs är en hårdvara med en webbläsare eller applikation. Systemet är uppbyggt som en digital 

bokhylla där projektpärmar kan skapas. Pärmarna är i sin tur uppdelade i flikar, precis som vanliga 

fysiska pärmar. Flikarna delas sedan upp i mappar där dokument och ritningar kan placeras. iBinder 

baserar sina rubriceringar och arbetsmallar på bygghandlingar 90 och kan visa över 250 olika 

filformat.  Det är projektets budget som styr kostnaden av att använda systemet vilket skapar en 

tillgänglighet för användning i alla storlekar på projekt (iBinder, 2017). 

  

Alla på projektet kan tilldelas åtkomst till pärmen för att kunna visa dokumenten. Speciella 

behörigheter kan ges till de som ska kunna lägga in handlingar och kunna se de dokument som är 

begränsade för vissa användare. Denna digitala metod ska underlätta dokumenthanteringen genom att 

allt samlas i en och samma pärm. Detta istället för att vardera part i ett projekt har en egen, samtidigt 

som mappen ser likadan ut som tidigare.  
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Resultatet blir att alla på projektet alltid har samma uppdaterade ritningar och dokument vilket skapar 

möjlighet att arbeta lika enkelt som tidigare (iBinder, 2017). 

  

 

5.1.3.2 Apricon 

Molntjänsten Apricon är en webbaserad dokumenthanterings sida där projekt kan dela dokument och 

effektivt kommunicera med berörda parter. För att få tillgång till projektplatsen krävs en e-mail som 

administratören sedan kan koppla för att tilldela rollbaserade rättigheter. Rättigheterna styr vad som 

visas på sidan samt var dokument och filer får laddas upp från den berörda parten. Därav underlättas 

dokumenthanteringen då alla får tillgång till relevant information och den senaste versionen av 

dokument och filer (Apricon, 2017).   

 

Med Apricon kan projekt enkelt kvalitetssäkra genom gemensamma arbetssätt och att alla dokument 

finns på en och samma plats. Tjänsten har även en applikation som möjliggör mobilt offline arbete ute 

i fält. Vid flera stora projekt nära varandra med samma byggherre eller entreprenör kan även 

projektytor kopplas ihop för att underlätta informationsflödet mellan dessa. Apricon erbjuder även en 

arkiveringstjänst i garantiskedet/förvaltningsläget för uppnå ett enklare och mer professionellt 

överlämnande till byggherre. Alla dokument sparas med smarta kopplingar mellan äldre och 

reviderade versioner i en enkel och tydlig struktur (Apricon, 2017).  

  

I samarbete med Skanska har även Apricon utvecklat en visuell frågetavla där visuell projektering 

ligger i fokus. Denna funktion ska underlätta möten och uppföljning där alla deltagare kan följa vad 

som sker (Apricon, 2017). 

 

 

5.2 GoMobile  

 

GoMobile startades 2015 och är ett utvecklingsprogram inom Skanska (One Skanska 10, 2015). De 

utvecklar smarta applikationer för att underlätta produktionen i form av minskade administrationstider 

och dubbelarbete.  

För att komma igång med applikationerna behövs antingen en dator eller en iPad och applikationen 

SharePlus Enterprise som i sin tur kopplas till den interna projektytan NPS. NPS fungerar som en 

samling- och lagringsyta för dessa applikationer. De egenutvecklade applikationerna sparas på 

projektytan direkt och inte på iPaden. Detta möjliggör att sparad information finns tillgänglig för alla 

på projektytan, både på iPaden och datorn. Det viktigaste med dessa applikationer är att de är 

tillgängliga att arbeta med offline vilket medför att alla funktioner är möjliga att jobba med mobilt ute 

på byggplatsen. När iPaden kommer online igen synkroniseras den insamlade datan och det är möjligt 

att följa upp och bearbeta den i datorn (GoMobile 1). 

  

5.2.1 Skanskas interna applikationer 

  

5.2.1.1 Arbetsberedning  

En digital form av arbetsberedningar som alltid är till hands och som kan delas direkt med kollegor. 

Verktyget är baserad på mallen som finns på VSAA och indelad i knappar därefter. 
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Applikationen möjliggör även en redigering och komplettering med bilder direkt till 

arbetsberedningen utan att behöva använda datorn. För att skapa en överblick över pågående 

arbetsberedningar kan en listform visas och det finns även möjlighet att titta på arbetsberedningarna i 

rapportform (GoMobile 2, 2015). 

 

5.2.1.2 Underlag för ÄTA 

Ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten ansvarar produktionschef och projektchef över enligt 

överenskomna rutiner och enligt AB 04 eller ABT 06. Genom applikationen underlättas hanteringen 

av ÄTA-arbetena då foton, berörda företag och övrig viktig information kan läggas till för att sedan 

föras in i SPIK. Applikationen är därmed ingen ersättning för den normala rapporteringen till SPIK 

utan ska underlätta infångandet av ändrings-, tilläggs-, och avgående arbeten (GoMobile 3, 2015). 

 

5.2.1.3 Checklista daglig kontroll schaktningsarbete 

Applikationen medför en enkel hantering av den dagliga kontrollen enligt VSAA där alla utförda 

kontroller samlas digitalt på projektytan.  Pappershanteringen försvinner och grafiska 

sammanställningar av resultaten kan tas fram (GoMobile 4, 2016). Planering, uppföljning och 

kontroller utförs i enlighet med kontrollplanen samt efter den bestämda ansvarsfördelningen från 

projektplanen. Kontroller ska utföras av schaktansvarig eller utsedd person med utbildning på 

morgonen innan arbeten påbörjas (VSAA 5, 2016). 

 

5.2.1.4 Underlag för dagbok 

Denna applikation fungerar som “Underlag för ÄTA”, där underlag samlas in på arbetsplatsen för att 

sedan överföras till SPIK för att skapa en återkoppling till juridiska frågor, förändringar och dess 

påverkan på ekonomin. I applikationen kan foton, väder, arbetsstyrka, påbörjade arbeten och dylikt 

registreras (VSAA 6, 2016 ; GoMobile 5, 2015). 

 

5.2.1.5 Fordonsuppföljning 

Skapar en överblick över arbetskapaciteten för fordon på arbetsplatsen. Rundor och volymer per 

fordon kan registreras och en överskådlig sammanställning kan skapas utifrån lossnings- och 

lastningsplats eller datum. Om uppföljning av värden avviker från kalkyler och planer måste detta 

föras in i SPIKS förändringshantering (GoMobile 6, 2015). 

 

5.2.1.6 Kapacitetsuppföljning  

I applikationen kan mängder och tidsåtgång för olika arbetsmoment registreras. Detta hanteras sedan 

på projektytan genom en avstämning där en grafisk sammanställning jämförs mot budget och mål 

(GoMobile 7, 2015). 

 

5.2.1.7 Skydds-och miljörond 

Skydds- och miljöronder skall ske minst var annan vecka på entreprenader inom Skanska. Med hjälp 

av denna applikation flyttas allt pappersarbete som rör skydds- och miljöronder till en digital lösning 

där det direkt går att följa upp, registrera nya observationer och samtidigt direkt lägga till foton. Det 

går även att skapa en grafisk sammanställning på de noterade observationerna genom projektets gång 

för att kunna skapa en uppfattning om var problemen ligger (GoMobile 8, 2016). 
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5.2.1.8 Projektbilder 

Sparar bilder från projektet direkt till projektytan för underlag till exempel dokumentation och 

kommunikation (GoMobile 9, 2016). 

 

5.2.1.9 Ansvarsfördelning 

Denna applikation är tänkt som ett komplement till projektplanen och startmötet för att kunna 

möjliggöra uppföljning och effektivisering av det dagliga arbetet på plats. Applikationen tillåter 

fördelning och uppföljning av uppgifter samt länkning till delar i VSAA för att lättare komma åt 

aktuella dokument för berörd part (GoMobile 10, 2016) 

 

 

5.2.1.10 Granskningsmall 

Granskningsmallen nyttjas vid granskning av handlingar och är till för att effektivisera 

administrationen vid hanteringen av beslut och åtgärder (GoMobile 11, 2017). 

 

 

5.2.1.11 Logistiksidan 

Projekts samlingssida rörande information om logistikhantering. 
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5.2.2 Övrigt 

Förutom Skanskas egenutvecklade applikationer finns även kommersiella tredjepartsapplikationer att 

ladda ned. För att komma igång med NPS projektyta och tillhörande applikationer finns en intern 

Skanskautbildning som heter ”Digitalt körkort” vilken ska introducera användarna för möjligheterna 

med att jobba mobilt och digitalt.  

 

Figur 6, Diagram över antal installerade projektytor 

 

Diagrammet är baserat på antal installerade projektytor på Hus och Väg & Anläggning. Totalt 629 

projektytor är installerade. Detta visar dock endast antal installerade projektytor inte i vilken 

utsträckning de används på projekten. 
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5.3 BIM 360 Field 

 

BIM 360 Field är ett säkerhets- och kvalitetsstyrningsverktyg från Autodesk som möjliggör en digital 

hantering av dokument och ritningar i 2D och 3D. Verktyget är mobil- och molnbaserat och tillåter en 

direkt kommunikation till arbetare ute på bygget där ändringar, förtydliganden och kommentarer sker 

i realtid till den berörda parten. Detta medför ett papperslöst arbete där det enda som krävs är en 

hårdvara och mjukvara som är kompatibel med programmet (Autodesk, 2017).  

 

Verktyget används för att öka den operationella effektiviteten genom flera olika parametrar. 

Tidsbesparing uppnås genom effektivt arbete med ritningar, avvikelsehantering och uppföljning samt 

vid för- och slutbesiktningar. Enklare och direktare kommunikation mellan berörda parter uppnås då 

verktyget stödjer diverse ritnings- och dokumentrelaterade funktioner. Där finns möjligheten att göra 

markups och kommentarer direkt på ritningar och dokument för att senare maila direkt vidare till 

avsedd mottagare, utan att behöva skriva ut ett enda papper. Kvalitetskontroller simplifieras med hjälp 

av realtidsdokumentation där foton, checklistor, ansvarsfördelning och kommentarer kan läggas till 

direkt på plats samt att säkerhetsarbetet ger en enklare och säkrare uppföljning med hjälp av 

ansvarsfördelning och statusfunktion (Autodesk, 2017). 

 

 

5.3.1 Användningsområde hos Skanska 

 

360 Field nyttjas på alla de studerade projekten men i olika utsträckning. På Projekt 3 används 360 

Field flitigt av produktionsledarna, inte för att det är ett krav utan de har självmant valt att nyttja de 

fördelar programmet ger. Användningsområdet för programmet på Projekt 3 är inom kvalitetskontroll 

och kommunikation där funktionerna för markups, kommentarer och bildtagning direkt i de digitala 

ritningarna används tillsammans med underentreprenörerna. I samband med detta sänds den hämtade 

informationen till berörd underentreprenör som därefter kan åtgärda problemen och 

produktionsledaren kan släcka anmärkningarna.  

 

Det kan bli många anmärkningar som blandas ihop mellan olika entreprenörer vid traditionell 

kvalitetsstyrning. Det nya digitala arbetssättet underlättar kommunikationen med 

underentreprenörerna då endast den tilldelade underentreprenören får anmärkningarna direkt vid 

synkning mot molnet. Fördelen uppstår när ett flöde av information som Skanska styr används, där 

misskommunikation mellan parterna elimineras. Vidare genererar arbetssättet en bättre 

kvalitetsstyrning då det blir det mindre anmärkningar som poängteras vid besiktning. Ett enkelt sätt 

för produktionsledare att granska anmärkningar tillsammans med underentreprenörer idag är att vid 

den veckovisa skyddsronden göra avsyner och gå igenom alla anmärkningar som uppkommit 

(Respondent 8). 

 

Projekt 2 använder programmet i samma utsträckning som Projekt 3. Projekt 1 har precis börjat 

använda programmet i syfte av att arbeta som de andra projekten, men har stött på motgångar. 

Synkroniseringsproblem och anledningen att underentreprenörerna inte är anslutna till 360 Field har 

fått produktionsledarna att stanna med de traditionella metoderna. Utbildningstillfället som gavs på 

projektet skapade tillräckligt underlag för att använda programmet men det saknades motivation att 

driva arbetet med implementeringen framåt (Respondent 1 ; Respondent 2). 
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En saknad funktion idag hos 360 Field är att automatiskt få uppdaterade ritningar. Reviderade 

ritningar tillkommer projekten ofta och dessa ritningar måste manuellt överföras till programmet för 

vidare arbete. De intervjuade på Projekt 3 menar att en stor fördel för arbetsgången skulle vara om 

programmet automatiskt synkroniserade mot projektytan för att alltid ha tillgång till de senaste 

ritningarna vid kontroller (Projekt 3).  

 

5.4 Bluebeam 

 

Bluebeam Revu eXtream är ett mjukvaruprogram i förstahand menat för Windows datorer men 

fungerar även med vissa funktioner på iPads. Programmet används i avseende på att skapa ett 

digitaliserat arbetsflöde för att spara tid och förenkla kommunikationen mellan tjänstemän och 

yrkesarbetare. Bluebeam möjliggör bearbetning av PDF:er, där man bland annat kan skapa, redigera, 

kommentera och mängda ritningar och dokument direkt i datorn (VSAA 7, 2017 ; Bluebeam, 2017). 

 

Skanska använder sig av Bluebeam främst för digital ritningshantering då det enkelt går att mängda 

areor, längder och styckvaror direkt från ritningar som finns digitalt sparade. För att hämta ut den 

relevanta informationen kan sedan en automatisk sammanställning av de mängdade ritningarna 

skapas. Samtidigt kan ritningshanteringen underlättas ytterligare genom kommentarsfunktionen då det 

är möjligt att skapa anteckningar, moln, symboler, stämplar, markeringar samt lägga till foto och 

video direkt på den digitala ritningen och vidare maila till berörda parter (VSAA 7, 2017 ; Bluebeam, 

2017). 

  

Skanska har även utvecklat ett eget plugin program för APD- planer tillsammans med Bluebeam som 

heter SKALA. Där finns färdiga mallar och symboler för att enkelt kunna skapa och uppdatera APD-

planer i ett projekt. Det finns även en liknande funktion för TA-planer och materialflödesplaner 

(VSAA 7, 2017 ; Bluebeam, 2017). 

 

 

5.4.1 Användningsområde hos Skanska 

 

Bluebeam har används väldigt mycket i projekteringen för samgranskning online. Genom detta laddar 

man upp den redigerade PDF dokumentet på molnet sedan kan alla konsulter inom produktionen 

observera och uttrycka kommentarer. Att kunna utföra arbetet direkt i Bluebeam och sammanställa det 

till konsulter sparar mycket tid (Respondent 7). 

 

Bluebeam har varit mycket användbart och används flitigt till skedesplaner, APD-planer samt för 

visualisering (Respondent 5). Vid implementering av Bluebeam hade Skanska efter mycket kort tid 

2000 användare utan någon större marknadsföring. Idag har man 5000 användare med en ökning av 

200 nya användare varje kvartal (Respondent 11). 

 

Vidare säger Respondent 1 att vid nyttjande av verktyg i iPad exempelvis Bluebeam finns möjlighet 

för att gå igenom varje rum och varje plan för att se om det som är planerat är utfört baserat på 

tidigare anteckningar. Respondent 1 beskriver hur produktionsledarens jobb blir enklare då noteringar 

och foton bidrar till en smidigare metod för uppföljning. 

 



25 

 

5.5 Redovisning av verktygens nyttjande 

 

 

Verktyg BIM 360 Field Bluebeam GoMobile 

 

Projekt 1 Har provat I viss mån Nej 

Projekt 2 Ja I viss mån Nej 

Projekt 3 Ja I viss mån I viss mån 

Tabell 2, Illustration av vilken utsträckning verktygen som rapporten behandlar används på projekten. 

 

 

 

Projekt/Projektyta NPS G: Apricon iBinder 

Projekt 1  x  x 

Projekt 2 x x x  

Projekt 3 x  x  

Tabell 3, Illustration av vilka projektytor projekten använder. 
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6. Resultat - Implementering 
 

Definitionen för implementera förverkliga, fullborda, genomföra, förse med verktyg och mer allmänt 

införa (Nationalencyklopedin, 2017). Kunskap inom implementering kan effektivisera 

förändringsprocessen avsevärt där i genomsnitt 80 procent av förändringsarbetet är genomfört efter tre 

år. Samtidigt tyder forskningen på att 14 procent av förändringsarbetet genomförs efter 17 år utan 

kunskap om implementeringsprocesser. Implementering är därmed ett tillvägagångssätt för att införa 

nya verktyg och metoder i verksamheten. Det bidrar till en ökad chans att förändringsarbetet går 

snabbt igenom och som planerat (Socialstyrelsen, 2017). 

 

 

6.1 Implementering inom byggbranschen 

 

Som nämnt tidigare ligger den svenska byggsektorn efter i digitaliseringen jämfört med andra 

branscher men är nu på uppgång enligt Svensk Byggtjänst som med hjälp av Industrifakta undersökt 

digitaliseringen i byggbranschen. Enligt undersökningen har cirka 25 procent av de intervjuade precis 

börjat sin implementeringsfas medan 70 procent anser att de har kommit halvvägs eller längre 

(Byggtjänst 1, 2017).  

 

Industrier inom dagens samhälle har genomgått enorma förändringar med innovativa lösningar för att 

införskaffa sig de fördelar som nya digitala arbetsmetoder har att erbjuda. Byggbranschen har 

traditionellt varit tveksam gällande implementering då interna och externa utmaningar varit 

bidragande faktorer för att möjliggöra en lyckad implementeringsprocess. En huvudorsak är bristfällig 

erfarenhetsåterföring från tidigare projekt som blivit färdigställda till kommande projekt (World 

Economic Forum, 2016). 

 

Byggbranschen är inne i en uppbyggnadsfas gällande den nya digitala tekniken där många nya idéer 

och teknologier uppkommer och prövas. Dock är implementeringen av de digitala verktygen i 

produktionen begränsad och har setts som ett problem en längre tid. Även om implementeringen har 

gått trögt framåt ökar användningen av digitala verktyg och framtiden spås som optimistisk (Davies 

och Harty, 2012). 

  

Anledningen till att implementeringen sker långsamt på byggföretag kan ha ursprung i att de ofta 

jobbar projektbaserat där projekten både är geografiskt åtskilda från, samt har dålig kontakt och länk 

till den centrala delen av företaget. Projektbaserade företag visar även tendenser till att digitala 

kunskaper oftare kommer från medarbetarna på byggarbetsplatsen och implementeras på projekten av 

dessa snarare än den centrala delen. Detta visar på att innovationer inom produktionen oftast 

implementeras på projekten och inte i den centrala delen av företaget. Projekten har dock ett stort 

behov av teknisk support och tjänster där företaget lär av projektens kunskap och kompetens inom 

området samt stödjer i de områden som behövs (Davies och Harty, 2012). 

  

En annan anledning är tids och kostnadsbrist i projekten. Det är tids och kostnadskrävande att 

implementera verktyg som inte är fullt utvecklade eller testade för sitt ändamål och där medarbetarna 

vill ha praktiska lösningar på praktiska problem. Även projektens korta längd och specifika art som 

går vidare till ett nytt projekt efter färdigställande kan påverka implementeringen väsentligt. Detta gör 

det nödvändigt att hitta organisatoriska arrangemang för att underlätta överföringen av idéer från 

projekten till den centrala delen av företaget (Linderoth, 2015).  
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Då är det viktigt att avsätta resurser i form av personal som arbetar med implementering, utbildning, 

träning och budgetar som tilldelats hårdvaru- och mjukvarukostnader (Davies och Harty, 2012). 

 

 

6.2 Implementeringsprocess 

 

Implementeringen av de nya verktygen på byggarbetsplatsen bör ske strategiskt för att effektivt kunna 

skapa ett arbetssätt som gynnar medarbetarna och företaget. Det är även viktigt att utföra 

implementeringen så att förändringarna förankras, accepteras av medarbetarna, får en kontinuerlig 

utveckling och fortlever. För att uppnå detta finns Kotters 8-stegs process som vägleder hur ledare 

inför en förändring som består. I steg 1-3 skapas ett klimat för förändring, i steg 4-6 engageras 

gruppen och förändringen möjliggörs samt i steg 7 och 8 implementeras och bevaras förändringen 

(Kotter, 2017 ; Kotter, 2002). 

 

 

1 Viktighet/ angelägenhet Hjälpa medarbetarna att förstå varför denna förändring är viktig 

med det samma. Utan förståelsen riktas inte tillräckligt med 

energi och förändringen tar sig inte vidare. 

2 Vägledning/koalition En sammansvetsad styrgrupp som är driven, har kunskapen inom 

ämnet och vägleder övriga medarbetare vidare i förändringen. 

3 Strategi och vision Styrgruppen skapar och planerar för att förändringen ska kunna 

ske. Tillvägagångssätt (strategi) väljs för att nå visionen. 

4 Kommunikation Få medarbetarna att förstå och engagera sig i vad som ska 

utföras. Nå ut med visionen till alla och få alla till full förståelse 

om vad som ska ske. 

5 Eliminera hinder Se till att alla är med på förändringen och inspirera för en 

effektivare övergång. Det behöver vara möjligt att genomföra 

förändringen utan att det hindras av regler, och system som 

medför att man återgår till det vanliga arbetssättet.  

6 Snabba framsteg/ delsegrar Motivera medarbetarna med att visa framstegen som tagits och 

visa att man är på rätt väg. Detta skapar ytterligare energi och 

strävan framåt. 

7 Fullfölj 

förändringen/konsolidering 

Fortsätt med förändringen fram tills att den är fullt genomförd. 

Den vanliga arbetsmetoden kan lätt ta sig tillbaka. 

8 Förankra Se till att förändringen inte går tillbaka till ursprungsläget, 

fortsätt att arbeta enligt de nya metoderna och inspirera övriga 

medarbetare att göra lika tills det blir den nya standarden för alla. 

 

Tabell 4, Kotters 8-stegs process 

 

(Kotter, 2017 ; Kotter, 2002). 
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6.3 Implementeringsprocess hos Skanska 

 

Skanska arbetar för tillfället med att redovisa sin digitala strategi där även en omorganisation skall ske 

för IT.  Idag saknar implementeringsprocessen för digitala verktyg strategi och intern marknadsföring. 

Istället arbetar Skanska kommunikativt med projekten för att se vilket behov de har för digitala 

verktyg och var de vill börja. Respondent 11 menar att det måste finnas en separat organisation inom 

företaget som kan hantera efterfrågningar på digitala verktyg och bryta ner förfrågningarna till bitar 

som passar användarna. Detta ska sedan skapa fungerande verktyg som skapar ett intresse hos 

medarbetarna att vilja implementera själva och inspirera andra projekt att ta efter (Respondent 11).  

 

Gällande hur verktyg bör implementeras bäst på projekten svarar de intervjuade liknande varandra. 

För en framgångsrik digitalisering bör implementeringen ske tidigt i projekteringen för att ha med 

tänket att använda sig av verktygen hela vägen genom projektets gång. Vid en tidig implementering 

kan så mycket medarbetare som möjligt inspireras att se fördelarna med en kommande förändring. I 

produktionsskedet är det oftast redan för sent att implementera nya verktyg då det blir svårt att ersätta 

arbetssätt som redan finns fastställda. Viktigt är att skapa en grupp som drar i implementeringen på 

projektet som har kunskapen, viljan och kan inspirera andra till att följa med i utvecklingen. Det är 

även viktigt att cheferna på projekten är positiva till nya metoder då det är projektchefen som 

bestämmer hur digitalt arbetet ska vara och produktionschefen som har huvudsakliga ansvaret under 

produktionen. Utan deras engagemang finns det stora hinder för att få igenom en implementering 

(Respondent 1 ; Respondent 2 ; Respondent 4 ; Respondent 5 ; Respondent 6). 

 

Uppföljning har en väsentlig betydelse där granskningar behöver ske av den nya metoden under 

implementeringen men är idag bristfällig. Många uppmuntrar till start av nya metoder men att följa 

upp och köra det i mål saknas. Genom uppföljning förhindras att det nya arbetssättet rinner ut i sanden 

(Respondent 1 ; Respondent 2 ; Respondent 4 ; Respondent 5 ; Respondent 6). 

 

 

6.4 Identifierade faktorer för implementering av digitala verktyg  

 

Faktorer vilket påverkar implementeringen av digitala verktyg samt vad som händer vid en 

implementering. 

 

6.4.1 Inställning till digitalisering hos medarbetare 

 

Många av respondenterna ser stora möjligheter med digitalisering där digitala verktyg generellt ses 

som hjälpmedel vilka kan förenkla det dagliga arbetet. Respondent 6 betonar vikten av ett digitalt 

flöde av information inom projekten samt att vid användande av gemensamma arbetssätt, program 

och projektytor får projekten ett effektivare arbete. Mycket dubbelarbete utförs inom projekten vilket 

är ineffektivt och hade kunnat bli bättre med digitalisering om alla var med på en omfattande 

förändring. Vidare berättar Respondent 1 att den rätta inställningen saknas för att utföra en 

genomgående digitalisering och att det aldrig kommer att ske inom projektet. Projektet har kommit så 

pass långt att det inte finns någon motivation hos medarbetarna att börja använda nya metoder och 

hjälpmedel då det kräver tid och energi. Det finns många bakåtsträvare och medarbetarna ser inte 

värdet i att använda nya metoder när de redan är bekväma med sina arbetsmetoder. Respondent 1 

säger:  
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“Jag som produktionsledare kan dra i det men det är inte kul att dra i något som 

alla har en dålig inställning emot” -Respondent 1 

 

Det beror på hur verktygen presenteras och hur inställningen är hos projekten. Ofta är det sämre 

attityd om just en implementering då det är naturligt att ifrågasättande sker istället för 

framtidsvisioner och möjligheter (Respondent 1). 

 

 

Digitala verktyg finns tillgängliga men nyttjas inte i den utsträckning som de är menade för. 

Respondent 2 menar att verktygen används till viss utsträckning men arbetet skulle kunna utföras utan 

dem. Det huvudsakliga motiverande med att ta hjälp från digitala verktyg är att arbetet blir smidigare. 

Samtidigt som fördelarna finns så kan arbetet bli begränsat om endast användning av digitala 

hjälpmedel sker. Vid störningar i det digitala systemet finns inget att arbeta mot och då står 

arbetsledningen helt stilla (Respondent 2). Det är svårt att se effekten av ett nytt hjälpmedel och när 

viljan saknas för att se vad hjälpmedlet kan bidra med blir det ett stort problem för produktionen 

(Respondent 4).  

 

 “Man ser att verktyget heter någonting och så börjar man använda de. Sedan 

börjar det strula och så slutar man använda det. Allting måste alltid fungera ute i 

produktionen.” - Respondent 4 

 

 

Genom digital visualisering har stora framsteg tagits både i projektering och produktion. Att snabbt 

och visuellt kunna visa hur en händelse ger en effekt samt vilken vidare konsekvens ett beslut får ger 

en mycket stor fördel med digitala hjälpmedel. Vidare säger Respondent 4 att för förenklad 

informationsförmedling till medarbetare kan visualisering även nyttjas till exempel genom skärmar 

med information från OneSkanska.  

 

 

6.4.2 Effektivisering vid användandet av digitala verktyg 

 

För att implementeringen ska vara lyckad behöver det som implementeras bidra till en effektivisering 

av arbetet (Respondent 5).  En effektivisering med digitalt arbete är att vid nyttjande av iPads behöver 

inte längre produktionsledare gå fram och tillbaka mellan bodar och byggarbetsplatsen för att hämta 

ritningar. Vid uppdragsgivning till yrkesarbetare kan det bli mycket information som ges vid en och 

samma gång. Detta kan medföra att saker som ska göras inte blir gjorda vilket i sin tur leder till att en 

produktionsledare måste titta en extra gång. Respondent 1 menar att med hjälp av digitala hjälpmedel 

kan dessa arbetsmoment effektiviseras och onödigt arbete helt elimineras. Om digitaliseringen som 

valts för ett projekt fungerar till 100 % går arbetet fortare och det blir lättare att förmedla information, 

följa upp samt dokumentera. Idag faller saker mellan stolarna och saker kan glömmas bort om arbetet 

sker i en stressad miljö (Respondent 1). 

 

Under produktionsstadiet är det hög press på att projekt ska ligga enligt tidplan. I samband med detta 

finns det inte tid att under en längre period lära sig ett nytt program då tjänstemän i produktionsstadiet 

redan har mycket att göra. Det kan hända att verktygen innehåller buggar vilket kan göra att 

användarna snabbt ledsnar och går tillbaka till det fysiska arbetet med protokoll.  Det gäller då att 

verktygen som implementeras är enkla och genomarbetade för att effektivisera processen (Respondent 

5). 
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Revolutionerande för de olika projekten har varit kommunikation förenklingarna som digitala 

hjälpmedel medfört. Det var inte länge sedan mobilen började användas vilket bidragit till bättre 

möjligheter för kontakt och mindre spring mellan byggarbetsplatsen och bodar.  

Förr hade yrkesarbetarna inga telefoner och arbetsledningen hade en telefon med en bestämd 

räckvidd. Nu kan mängder justeras och leveranser ordnas direkt ute på byggarbetsplatsen (Respondent 

3).  

 

 

En annan aspekt som förenklas är hur eftermarknaden kan följa upp och se var problem uttryckts i 

projekt med tidigare arbete samt hur det åtgärdats (Respondent 10).  Detta skapar möjlighet för 

insamling av information och dokumentering om vad som hänt i produktionen (Respondent 10). Det 

är en enorm fördel att vid uppkomst av ett framtida problem ha möjlighet att studera hur arbete 

utfördes i produktionen och därmed verifiera att det var beroende av ett problem som redan fanns i 

produktionen (Respondent 9). 

 

 

6.4.4 Kunskap inom digitala verktyg  

 

Verktyg finns men nyttjas inte i den utsträckning som är möjligt. Prioriteringar och anpassningar 

behöver göras hela tiden med de mänskliga resurser som finns och kapaciteten de har. Skanska har 

mycket kompetenta människor och höga ambitioner för användning av digitala hjälpmedel. Det finns 

individer som har kunskapen om hur arbete bör göras optimalt med moderna digitala verktyg som är 

avsatta för att förenkla vardagen. Vidare är det ett stort problem att personerna som har den här 

kunskapen idag är inte dom som är ute i produktion vilka verktygen är avsatta för. Respondent 1 

syftar till att kunskap finns inom Skanska men är på fel plats just nu. Respondent 4 menar att 

problemet ligger i att Skanska centralt ligger före men inte får ut informationen och kunskapen till 

projekten.  

 

Samtidigt menar Respondent 7 att en stor fördel är att Skanska är ett så stort företag där möjlighet 

finns för att ta del av kunskap från andra verksamhetsområden och kunna implementera de goda 

bitarna i produktionen hos Bostäder. Exempelvis är VR teknik inom detta område, då det blivit allt 

vanligare inom kommersiella projekt för visualisering av modeller och dess befintliga delar samt delar 

som ska in i modellen. Detta skulle i framtiden även kunna appliceras på bostadsproduktionen 

(Respondent 7).  

 

Skanska har avsatt interna kurser för att introducera medarbetarna till det digitala. En av dessa kurser 

är Digitalt körkort med GoMobile men de intervjuade kände att det var mer som ett 

informationstillfälle där ingen möjlighet fanns för övning med verktygen (Respondent 1 ; Respondent 

2 ; Respondent 8 ; Respondent 9).  

 

6.4.5 Visioner  

 

Idag bedömer Respondent 4 att Projekt 1 har kommit en bit på vägen inom digitaliseringen. Inom fem 

år uppskattas det att utvecklingen har gått ett litet steg framåt men fortfarande inte i närheten fullt ut. 
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Stor potential finns till att nyttja prefabricering vilket kommer att användas mer och mer i samband 

med ökat tryck för att producera så snabbt som möjligt. I samband med detta kommer det att 

utvecklas ännu bättre program för leveranshantering (Respondent 4). 

 

I framtiden kommer arbete ske med mer samordnade verktyg vilka är kopplade till varandra. Detta gör 

att endast en projektyta eller motsvarande används för att hitta information och arbeta gemensamt. 

Byggprojekt innehåller en viss komplexitet beroende på projektets utsträckning där stor del av 

tjänstemannaarbetet är att förhindra fel i produktionen i form av tid, kostnad och kvalitet. 

Oavsett hur mycket som planeras och verktyg nyttjas kommer krockar att stötas på. Målet är att få en 

friktionsfri produktion vilka digitala hjälpmedel bidrar till. Genom detta kan rätt förutsättningar 

skapas för att motverka uppkommande problem bidragande till den friktionsfria produktionen som då 

är enligt tid, kostnadskalkyl och kvalitet beställd (Respondent 5). 

 

Ett hjälpmedel vilket används till viss utsträckning idag är surfplattor. Detta är ett hjälpmedel med 

hög potential för optimering av produktionsledarens vardag.  Respondent 1 ser ett framtida arbete där 

surfplattan används av vana som ett självklart hjälpmedel att ha med sig ute på byggarbetsplatsen, i 

samma utsträckning som det är självklart att skyddsglasögon är på. Vid en mer digitaliserad framtid 

kan verktygen utvecklas och förlitas på mer vilket förmodligen kommer att förenkla 

mängdningsarbete med surfplattor (Respondent 1).  

 

För att få ut kapaciteten för digitala verktyg behöver Skanska vara helt med. Samtidigt måste alla 

underentreprenörer vara med på digitaliseringen annars nyttjas inte potentialen till fullo. Om Skanska 

inte kan få det att fungera i projekten blir det svårt att få ut det till underentreprenörer vid starten av ett 

projekt. Även vid upphandling av underentreprenörer kan det krävas arbete på ett visst sätt och 

nyttjande av ett verktyg som kan bidra till stora fördelar för samordningen och kvalitetsstyrningen 

(Respondent 9). 
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7. Analys 
 

Med hänsyn till metoddiskussionen och anledningen av att endast tre projekt har besökts behöver 

analysen av resultat som rör hela regionen tas med försiktighet. Tolkningar av sambanden hos de tre 

projekten görs utifrån åsikter från medarbetare och författarnas uppfattning. Vidare tolkas resultat 

inom projekten och från enskilda medarbetare som generaliserbara då de är införstådda i sitt egna 

projekt och kan svara för hur de arbetar där.  

 

7.1 Digitala verktyg 

 

Mot bakgrund av Tabell 2 bedöms digitaliseringen Hus Stockholm Bostäder idag vara i en 

uppstartsfas. De tre studerade projekten har kommit olika långt i sin digitala utveckling och nyttjar 

verktygen i olika utsträckning. Vissa digitala verktyg som nyttjas i produktionsskedet har redan blivit 

en accepterad standard hos medarbetarna, speciellt de som kommer in i projektet redan i 

projekteringen, så som projekt- och ekonomistyrningsverktyg. Det identifierade problemet i fråga 

ligger på verktygen som kommer in i produktionsskedet och är icke standardiserade inom Skanska. 

När olika projekt jobbar på olika sätt med verktygen är det lätt att arbetet inte utförs på det mest 

effektiva sättet och den verkliga potentialen faller bort. Samtidigt är projekt inom byggbranschen av 

definierad längd och medför då en relativt krånglig process om medarbetare ska lära sig nya metoder 

och arbetssätt varje gång byte av projekt sker. Av dessa skäl bör standardiserade metoder skapas för 

att medarbetarna ska kunna arbeta med gemensamma arbetssätt inom de olika verktygen.  

 

Många verktyg har visat sig användas i projekteringsskedet och har en potential att användas vidare i 

produktionen. Bluebeam är ett av dessa verktyg som träder in bland annat under samgranskningen 

men det verkar förekommande att arbetet därefter avslutas. Om Bluebeam sedan ska användas igen i 

produktionen skapas det nya projekt och nya kunskaper måste tillföras. Anledningen till detta kan 

vara att kunskapen om verktyget inte förs över från projekteringsgruppen till produktionsgruppen. 

 

Idag finns 360 Field inlagt i VSAA men endast som ett förslag till nyttjande vid kvalitetskontroller 

och besiktningar, inte som standard. Om verktyget definieras i VSAA att vara den standardiserade 

arbetsmetoden för användningsområdena skapar det ett tydligt arbetssätt för alla medarbetare. 

Tillsammans med tydliga instruktioner och manualer hur arbetsmetoden ska utföras genererar detta ett 

lika arbetssätt för alla och full potential för användandet av programmet.  

 

För att uppfylla behovet att enkelt kunna arbeta med ritningar och kvalitetsstyrning behövs en 

plattform där alla reviderade ritningar finns och där arbete samtidigt kan utföras. En lösning kan vara 

att utveckla Bluebeam eller 360 Field så att programmen synkroniseras med den interna projektytan 

för att möjliggöra arbete med direkt reviderade ritningar utan att behöva föra över något manuellt. Ett 

annat alternativ är att utveckla en egen kvalitetstyrningsapplikation som är kopplad till projektytan. 

Det visar sig viktigt att välja en standardiserad metod och frågan blir om Skanska väljer att använda 

sig av en extern tjänst eller en egenutvecklad. En egenutvecklad applikation skulle medföra att 

Skanska kan få exakt det de efterfrågar i form av funktioner och utformning, men det är ett stort 

projekt att utveckla ett så omfattande verktyg. När det redan finns bra och tillgängliga verktyg för 

kvalitetsstyrning bedöms det inte som en prioritet att utveckla något nytt själva utan mer värt att satsa 

på en synkroniseringsmöjlighet mellan externa program och projektytan. 

 

Studien visar att den digitala dokumenthanteringen inom projektytorna har en tydlig struktur med 

förutbestämda mallar och arbetssätt genom VSAA. Ett problem som yttrade sig under studiens gång 

var att projekten använder sig av flera olika projektytor som inte har en tydlig struktur mellan varandra 

vilket medför att projektytorna nyttjas olika från projekt till projekt.  



34 

 

Ett vidare problem är att olika dokument kan finnas på olika projektytor där även samma dokument 

kan finnas som dubbletter. Detta skapar ett trögt arbetsflöde där medarbetare tvingas förstå sig på flera 

olika projektytor för att få tillgång till projektets material. Det finns flera möjliga förklaringar av 

varför det används mer än en projektyta: beställarens krav på projektyta, kravet på den interna 

projektytan NPS för att använda GoMobiles applikationer samt säkerheten att använda den gamla 

hederliga G:. Dessa faktorer begränsar projekten att jobba effektivt och systematiskt. Ett steg i rätt 

riktning för att uppnå bättre systematik är det strategiska IT-beslut som tagits där projekten i framtiden 

helt ska gå över till NPS från G:.  

 

Tjänstemannaarbetet blir drastiskt förenklat om alla lagbasar och yrkesarbetare får tillgång till digitala 

hjälpmedel, men i samband med dessa arbetsmetoder kan även ett potentiellt produktionstapp 

uppkomma. Problem kan uppstå om verktygen börjar användas till annat än vad det är menat för vilket 

leder till sämre koncentration på byggarbetsplatsen. Ett alternativ är att låta endast lagbas ha tillgång 

till en surfplatta för att sedan kunna förmedla informationen vidare till sitt lag. Detta leder till att 

tjänstemannaarbetet blir effektivare vid kommunikation och distribuering av information till lagen ute 

på byggarbetsplatsen. En annan problematik som då uppstår är att det blir en ny tråd mellan lagbas och 

produktionsledare istället för produktionsledare till yrkesarbetare. Detta skede är inte byggprojekten 

vid idag vilket gör det väldigt svårt att förutspå hur konsekvenserna blir. 

 

 

7.2 Implementering hos Skanska 
 

Digitaliseringen borde fungera i praktiken men det råder många bromsande faktorer för att detta ska 

vara möjligt. Baserat på studiens resultat anses det största problemet vara bakåtsträvare som inte visar 

intresse för att förnya sina arbetsmetoder. När inte alla är med på en utveckling dras även de drivande 

inom projekten ner och tappar intresse och möjlighet att fortsätta. Om det inte finns en drivande kraft 

från projekten att vilja implementera de digitala verktygen bromsas Skanskas ambitioner att utvecklas 

inom det digitala. Anledningen till varför de inte är motiverade kan vara att arbetsmetoderna har varit 

lika under en längre tid, bekvämlighet har uppkommit och de gamla metoderna fungerar för avsatt 

arbetsmoment. Problematik visar sig även uppstå när nya arbetssätt börjar användas som inte 

medarbetarna förstår sig på.  

 

För att alla ska se möjligheterna med verktygen behövs en implementeringsstrategi innehållande 

utbildning och träning för att erbjuda ett effektivt utbildningsprogram. Träning lär medarbetarna hur 

verktygen används och utbildning lär medarbetare hur det ska tänkas med verktygen. För en effektiv 

implementering av digitala verktyg måste träning och utbildning i verktygen komplettera varandra 

(Smith och Tardif, 2009). Utbildningarna som Skanska ordnar inom digitala verktyg bör få mer djup 

och innehålla mer träning för att säkerställa att medarbetarna faktiskt känner nyttan av verktygen och 

vill fortsätta arbeta med dem. Det krävs välutformade kurser vilka är baserade på den målgrupp som 

den ska förmedlas till för att effektivisera inlärningsprocessen. 

 

I samband med kurserna finns det en enorm möjlighet för Skanska att förmedla digitaliseringens 

värde till alla medarbetare. Kunskapen som ligger centralt behöver på ett effektivt sätt förmedlas ut till 

projekten och tid måste investeras i träning med verktygen. Processen med projektbesök och övning 

som 360 Field använder sig av har visat sig uppskattad vilket är ett spår som andra implementerings 

försök bör följa. En fråga som uppstår är om det är möjligt att utföra omfattande projektbesök hos alla 

eller om andra likartade metoder behövs införas. Exempelvis kan video i utbildningssyfte utvecklas 

där tydliga instruktioner och möjlighet att följa användandet av funktionerna finns. Skanska har redan 

en videoplattform med visst utbildningsmaterial så att utveckla den mer bedöms inte vara för 

krävande gentemot vad som ges tillbaka i form av tid och kostnadsbesparingar.  
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Det är dock vanligt att ledningen inte ser den fulla implementeringskostnaden och inkomstpotentialen 

utan bara tittar på anskaffningsvärdet av verktygen. Träning och programvarulicenser ses ofta som 

overheadkostnader istället för att se det som delar av en strategisk investering som kan ge en finansiell 

avkastning. Utbildningen är en löpande driftskostnad och inte en strategisk investering. Den ses ofta 

som den stora och dolda investeringen tillsammans med den omfattande kulturförändringen som 

måste ske inom företaget (Smith och Tardif, 2009). För projekten i sig är den enda kostnaden för 

implementering av 360 Field iPaden samt timmarna det tar att utbilda tjänstemännen. Kostnader för 

licenser och liknande går centralt. I pilotprojekt vid nyttjande av 360 Field har tydliga besparingar av 

arbetstimmar hos produktionsledare noterats (Respondent 10). Detta stärker argumentet för att nyttja 

digitala verktyg och våga satsa en full implementering.  

 

För att återkoppla till att det saknas driv hos projekten blir följden att de summor som skulle behövas 

för att skapa en riktigt lyckad implementering inte budgeteras. Möjligheterna finns för att utveckla 

program för att forma en genomgående implementering men när budgeten inte är tillräcklig behöver 

prioriteringar göras för att utföra det som ger mest nytta. 

  

“Man måste se digitalisering som investering i vår framtid för det är vår framtid” 

-Respondent 11 

 

Om positiv inställning fanns idag hade följderna blivit en ökning av budgeten. Det är viktigt att 

medarbetarna uttrycker sina åsikter och visar intresse för digitala verktyg för att Skanska centralt ska 

kunna vidareutveckla och driva igenom en implementering. Det är även viktigt att medarbetarna i 

produktionen blir hörda och får möjlighet att arbeta med verktyg som är relevanta för deras 

arbetsuppgifter. 

 

Ett mycket intressant resultat är att åsikterna från intervjuerna om hur en effektiv implementering bör 

ske stämmer överens med Kotters implementeringsprocess. Studien visar tydligt att denna process inte 

används idag och då är frågan varför används det inte när medarbetarna tror på processen? 

Anledningen kan återkopplas till att det inte finns standardiserade verktyg och en bestämd 

implementeringsprocess, då enligt Kotters princip.  

  

7.3 Risker 

 

Den största risken vilket även flera respondenter lyfter fram är att i samband med ökad digitalisering 

tappas kompetens, se Bilaga 2. Trots tidsvinsten digitala hjälpmedel medför måste användarna förstå 

varför saker utförs. Om det blir för automatiserat och arbete utförs maskinellt kan kompetens saknas 

för den dagen utförande av ett arbete kräver reflektion. I detta scenario saknas därmed förståelse över 

utförandet då varje tidigare gång har gjorts per automatik (Respondent 11). Detta är en återspegling 

som många av de äldre och mer erfarna har belyst. Arbete utfördes bra även förr och kompetens var 

alltid ett måste (Respondent 3). 
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8. Slutsats 
 

Skanska Hus Stockholm Bostäder har kommit en bit på vägen i sin digitalisering men har en lång väg 

kvar. Det är inte ett direkt problem då arbetet inom produktionen fungerar även utan digitala verktyg 

men den operationella effektiviteten, kommunikationen och kvalitetsstyrningen skulle förbättras 

markant om verktygen implementeras till fullo. En vidare digitalisering är möjlig om både Skanska 

centralt och projekten samspelar och förstår vikten av en god implementeringsprocess. 

 

För att uppnå en lyckad implementering behöver en tydlig implementeringsstrategi finnas där 

fördelarna visas tydligt för medarbetarna. Idag finns det bakåtsträvare och dessa behöver vinnas över 

genom en väl planerad process och förståelse av verktygen för att de inte ska påverka 

implementeringen negativt. Implementeringen bör ske tidigt i projekten och medarbetarna behöver få 

utbildning i verktygen samt bli visade hur man använder dem. Styrgrupper som leder 

implementeringen ute på projekten behövs för att inspirera och driva på de andra medarbetarna att 

genomföra implementeringen. Det behövs uppmuntran och beröm där alla känner att de är en del av 

ett bra och innovativt bygge.  

 

Det är viktigt att projekten ser vikten med att jobba digitalt, att kunskap förs vidare från 

projekteringen till produktionen, samtidigt som Skanska centralt stöttar och driver implementeringen 

framåt. De digitala verktygen behöver bli standardiserade och inlagda som det självklara arbetssättet i 

VSAA. Utbildning tillsammans med tydliga instruktioner om hur verktygen ska användas och nyttjas 

inom projekten bidrar till ett gemensamt arbetssätt. När alla jobbar lika kan potentialen hos verktygen 

nyttjas till fullo vilket inte sker just nu. Det kräver alltså att projekten är villiga att ta steget in i den 

digitala världen. 

 

Trots fördelarna med digitalisering medför den risker som måste beaktas. Förlorande av kompetens 

kan inte rättfärdigas av fördelarna de digitala verktygen medför. Medarbetarna besitter mycket 

kunskap och åsikter angående hur digitaliseringen kan påverka projekten, se Bilaga 2. Därför behöver 

Skanska ta vara på kompetensen som finns hos medarbetarna idag och arbeta vidare med den 

parallellt med utvecklingen och användandet av digitala verktyg. 
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9. Rekommendationer 

9.1 Rekommendationer till vidare studier 

 

 Utforska möjligheterna att minska antalet verktyg som används, finns det fler verktyg som 

gör samma sak? Skapa en gemensam standard. 

 Djupare utforska hur implementeringsprocesser faktiskt från centralt till projekt fungerar på 

Skanska och genom det skapa ett underlag för företaget att följa. 

 I samarbete med GoMobile undersöka utveckling av applikationer för att möta produktionens 

behov bättre, exempelvis om mer koppla 360 Field eller Bluebeam till projektytan. 

 

9.2 Rekommendationer inom företaget 

 

 Skapa standarder, tydligt bestämma att vissa verktyg ska användas och skapa en 

implementeringsstrategi för verktygen. 

 

 Skapa tydlig arbetsbeskrivning för verktygen, hur de ska användas på optimalt sätt för att 

skapa en bra arbetsgång i VSAA. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Organisationsschema
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Bilaga 2. Fördelar och nackdelar med digitalisering 
 

 Fördelar Nackdelar 

Respondent 1 Slipper dubbelarbete Saker kan försvinna. Kan man 

inte tekniken kan det ta ännu 

längre tid 

Respondent 2 Alltid uppdaterade och mer 

lättillgängliga ritningar 

Väldigt många som inte har 

tillräcklig kunskap 

Respondent 3 Förenklat besiktningsarbete. Man 

kan visa det man ska bygga 

Om alla yrkesarbetare får 

mobiltelefoner kan det bli lätt 

att tappa koncentrationen. Man 

kan även tappa kompetens 

Respondent 4 Att man visuellt kan presentera 

konsekvenser av ett utförande 

Man skrämmer bort folk med 

kompetens 

Respondent 5 Enklare ritningshantering och 

enklare rapportering av 

observationer 

Allt måste alltid funka i 

produktionen för folk ledsnar 

direkt om det inte gör det 

Respondent 6 Många verktyg vilket man kan lära 

sig mycket av. Det blir även mindre 

fel och spill 

Kan ta bort vår kärnverksamhet 

vilket är att producera. Kan ta 

tid att lära sig massa nytt istället 

för att vara ute på fältet och lära 

sig 

Respondent 7 Visualisering bidrar till en stor 

förenkling vid projekteringsmöten 

för konsulter. Det blir lättare att 

prata om samma sak 

Om ett nytt verktyg som 

implementeras innehåller 

buggar tar det tid 

Respondent 8 Mycket smidigare kommunikation 

med alla aktörer inblandade på 

projektet 

Kan bli stopp om problem med 

det digitala uppkommer och 

man förlitar sig för mycket på 

det 

Respondent 9 Man får ut mer av varje tjänsteman Tjänstemän tappar synlighet i 

projektet vilket kan medföra 

glipor mellan tjänstemän och 

yrkesarbetare i samband med att 

man tappar närhet. 

Respondent 10 Eftermarknaden kan följa upp på 

hur arbete utfördes i produktionen 

då information sparas på ett 

smidigare sätt 

Kan bli jobbigt när det blir 

många verktyg och dom inte 

synkar mot varandra 

Respondent 11 Inkludering av medarbetare IT stress. I samband med 

automatisering kan kompetens 

tappas 
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