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Sammanfattning 

I en rapport finansierad av Smart Built Environment konstateras att stora möjligheter finns att höja 

kvaliteten på och sänka kostnader för den slutgiltiga produkten via digitala lösningar i byggbranschen. Ett 

område där digitaliseringen har stor inverkan är just digitala verktyg på byggarbetsplatsen (Bygg 4.0, 

u.å.). Digitala verktyg definieras i studien som programvara och applikationer lämpade för 

byggbranschen. 

Syftet med examensarbetet var att kartlägga vilka digitala verktyg som används inom Skanskas 

produktion samt jämföra användandet av digitala verktyg inom verksamhetsgrenarna Hus respektive Väg 

och anläggning. Studien fokuserar på hur användandet av digitala verktyg främjas genom strategier och 

målsättningar i Skanskas organisation. Metoden för insamling av material var inledningsvis en 

litteraturstudie av teori, fortsättningsvis utfördes en kvantitativ enkätundersökning och en kvalitativ 

intervjuundersökning. Enkätundersökningen fokuserade på användandet av digitala verktyg och 

intervjuerna på hur Skanskas medarbetare uppfattar att Skanska arbetar med digitaliseringen.  

Resultatet av studien visar på skillnader i utsträckningen som de digitala verktygen används inom 

verksamhetsgrenarna. Resultatet av enkätstudien visar att verksamhetsgren Hus använder de digitala 

verktygen i större utsträckning. Resultatet av intervjustudien visar att orsaken till detta är att 

verksamhetsgren Hus arbetar proaktivt genom strategier och målsättningar som Basnivå hus, Projekt i 

världsklass och Smarta projekt. Verksamhetsgren Hus har även digitala ledare ute i projekt som stöds av 

en digital coach på regionnivå. Verksamhetsgren Väg och anläggning har inte en lika etablerad grund då 

enbart Projekt i världsklass är utgångspunkten för digitalt arbete. Det finns inte heller några digitala ledare 

i projekten. Den rollen uppstår organiskt genom engagerade individer med kunskaper i digitala verktyg. 

Verksamhetsgren Hus har ett mer väletablerat system för arbete med digitala verktyg vilket leder till att 

verksamhetsgrenens arbete med digitala verktyg har kommit längre än verksamhetsgren Väg och 

anläggning. 
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Abstract 

In a report financed by Smart Built Environment it was stated that there are possibilities to improve 

quality and reduce cost in the finished product through digital solutions in the construction industry. One 

area where digitization has got a high impact is in the use of digital tools on the construction site (Bygg 

4.0, u.å.). Digital tools are defined as software and applications suited for the construction industry. 

The purpose of this thesis was to map out the digital tools used in Skanska’s production and to compare 

the use of digital tools within the business areas infrastructure and commercial building. The study 

focuses on how the use of digital tools is encouraged through strategies and objectives in Skanska’s 

organization. The method for collecting material was a literature study of theory, a quantitative survey 

and qualitative interviews. The survey focused on the use of digital tools and the interviews on Skanska’s 

employees perception on Skanska’s work with digitization.  

The results of the study show differences in the extent that the digital tools are used within the business 

areas. The results of the quantitative study show that the business area commercial building uses the 

digital tools to a greater extent. The reason for this is that the business area commercial building works 

proactively through recommendations such as Basnivå Hus, Projekt i världsklass and Smarta projekt. The 

business area commercial building also has a role called digital leader in every project, who are supported 

by a digital coach in every region. The business area infrastructure does not have an equally established 

foundation, since only Projekt i världsklass is the starting point for digital work within the business area. 

There are also no digital leaders in projects within the business area. This role arises organically through 

committed individuals with good knowledge of digital tools.  

The business area commercial building has a well-established system for working with digital tools, 

which means that the business area has come further than the business area infrastructure.  
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1. Inledning 

1.1.  Bakgrund 

Byggbranschen genomgår en digitalisering som påverkar produktionen, från projektering till förvaltning. 

Gulliksen, Lantz, Sandblad, Walldius och Åborg (2018) menar att digitaliseringen kommer att fortsätta 

utvecklas i hög takt. Det innebär att konstant kompetensutveckling och förbättringsarbete kommer vara 

nödvändigt för att ta vara på den potential som finns i digitaliseringen av arbetssätt (Gulliksen et al., 

2018). Trots detta är byggbranschen en av de branscher som ligger efter i arbetet med digitalisering 

(Svensk Byggtjänst, 2017).  

I rapporten Bygg 4.0 (Vinnova, u.å.) som bygger på intervjuer med sakkunniga inom byggbranschen, 

konstateras att stora möjligheter finns att höja kvaliteten och sänka kostnader för den slutgiltiga produkten 

via digitala lösningar. Ett område där digitaliseringen har stor inverkan är just digitala verktyg på 

byggarbetsplatsen (Vinnova, u.å.). 

I en undersökning gjord av Svensk Byggtjänst fick 300 chefer på olika entreprenad- och bostadsföretag 

besvara frågor angående digitalisering. Detta visade att trots att en större del av respondenterna ansåg att 

det fanns ekonomiska fördelar med användandet av digitala verktyg var utbildningsnivån, inom just 

digitala verktyg, låg. Merparten av respondenterna menade även att digitala verktyg underlättar 

samarbetet i organisationen och bidrar med stora möjligheter till besparingar. Svensk Byggtjänsts 

undersökning visade också att cheferna i de stora byggföretagen såg liten till ingen risk med 

digitaliseringen (Svensk Byggtjänst, 2017).  

Skanska är ett byggföretag med målsättningen att ha projekt i världsklass vad det gäller miljö, säkerhet, 

kvalitet och digitalt arbete. Digitala lösningar och arbetssätt ska hjälpa Skanska att halvera byggtiden i 

projekt, samt förenkla samarbete med underentreprenörer och kommunikation på byggarbetsplatsen. 

Skanskas produktionsverksamhet är uppdelad i verksamhetsgrenar och därefter i regioner och distrikt. 

Regionerna har formulerat egna målsättningar för arbetet med digitala verktyg och har därmed olika 

arbetssätt (Skanska, 2019a).   

I examensarbetet Digitala verktyg i byggproduktion - hur användningen kan öka (Eriksson & Hansson, 

2017), gjord vid Jönköpings universitet styrks argumenten för digitaliseringen ytterligare. Resultatet av 

studien visade att respondenter vid Skanska tror att tid kan sparas och att kvaliteten på arbetet kan höjas i 

och med användandet av digitala verktyg. De kommer även fram till att ledarskap och kommunikation är 

viktig för att det digitala arbetet ska fortgå med framgång. Vidare lämnar Eriksson & Hansson förslag på 

att en jämförelse av hur användningen av digitala verktyg skiljer sig mellan verksamhetsgren Hus och 

verksamhetsgren Väg och anläggning, är intressant för vidare studier. Ur denna rekommendation föddes 

idén till den här studien.  

1.2.  Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga vilka digitala verktyg som används inom Skanskas produktion samt 

jämföra användandet av digitala verktyg inom verksamhetsgrenarna Hus respektive Väg och anläggning. 

Studien fokuserar på hur användandet av digitala verktyg främjas genom strategier och målsättningar i 

Skanskas organisation.  
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1.3.  Frågeställningar 

Utifrån syftet har ett antal frågeställningar tagits fram för att precisera studiens inriktning.  

 
Vilka digitala verktyg rekommenderas och används inom verksamhetsgrenarna Hus respektive Väg och 

anläggning? 

 
Används de digitala verktygen i större mätbar utsträckning i någon av verksamhetsgrenarna? 

- Om ja, varför används de inte i samma utsträckning och vad påverkar användandet? 

 
På vilka sätt främjas användandet av digitala verktyg från Skanska centralt inom verksamhetsgrenarna 

Hus respektive Väg och anläggning? 

1.4.  Målformulering 

Målet med studien är en jämförelse av vilka digitala verktyg som används inom verksamhetsgrenarna Hus 

respektive Väg och anläggning inom Skanska. Målet är även att redogöra för Skanskas strategier och 

målsättningar för användandet av digitala verktyg samt att redovisa hur Skanska uppmuntrar användandet 

av digitala verktyg i produktionen. 

Delmål 1: Identifiera vilka digitala verktyg som används inom verksamhetsgrenarna Väg och anläggning 

respektive Hus. Ta fram intervjufrågor och underlag för enkät. 

Delmål 2: Skicka ut enkät och analysera svar. Genomföra intervjuer med personer som arbetar inom 

Skanskas produktion för att få en djupare bild av hur det ser ut i projekten och vad medarbetare har för 

uppfattning av hur Skanska jobbar med digitalisering.  

Delmål 3: Analysera intervjumaterial och sammanställa resultat av enkäter.  

1.5.  Avgränsningar 

Studien är avgränsad till verksamhetsgrenarna Hus- samt Väg och anläggningsproduktion inom Skanska 

Sverige AB (kallat Skanska), Skanskas övriga verksamhet ingår inte i studien.  

Intervjuer och enkäter genomfördes endast med personal anställd på Skanska. Arbetet är geografiskt 

avgränsat till två regioner i Stockholm, region Väg och anläggning Stockholm och region Hus Stockholm 

Nord. Detta innebär att enkätundersökningar och intervjuer endast genomförts med medarbetare inom de 

två regionerna. 

Vad som definieras som digitala verktyg är programvara och applikationer lämpade för byggbranschen. 

Skanska använder både interna applikationer som företaget själva tagit fram och externa applikationer 

som är framtagna av andra företag än Skanska, alternativt har de tagits fram i samråd med andra företag. 

Både interna och externa digitala verktyg ingår i studien.  

Studien är inte inriktad mot mobila verktyg, exempelvis surfplattor och smarta telefoner, däremot är dessa 

en förutsättning för att digitala verktyg ska kunna användas ute i byggproduktionen och inte bara inne på 

etableringarna.  

Windows gamla Officepaket som omfattar Excel, Word och Powerpoint tas upp i studien då de har lyfts 

av medarbetare på företaget, men då dessa inte är framtagna speciellt för byggbranschen läggs inte fokus 

på dessa. Det samma gäller för det digitala planeringsverktyget Trello. 
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2. Metod 

Nedan presenteras den metod som använts i studien. En litteraturstudie inledde arbetet, vidare 

genomfördes en kvantitativ enkätundersökning, senare genomfördes kvalitativa intervjuer. Frågorna som 

användes i enkäter och intervjuer är inlagda efter respektive metoddel. Efter det följer en del som 

beskriver urvalet och vilka risker som är förknippade med urvalsmetoden, kapitlet avslutas med en del 

som avhandlar reliabilitet och validitet för studien. 

2.1.  Litteraturstudie 

Inledningsvis gjordes en litteraturstudie av befintligt material på området, examensarbeten söktes fram via 

Google Scholar och DiVA. Sökord som användes var “digitalisering”, “digitala verktyg”, “ledarskap”, 

“förändringsarbete”, “byggbranschen” och “Skanska”. Flertalet rapporter är skrivna på ämnet. Litteratur 

på ämnet ledarskap, organisationsteori och digitalisering studerades för att få en uppfattning om det 

teoretiska läget. En litteraturstudie gjordes på facklitteratur kopplad till uppgiften, böcker på ämnen som 

kvalitativ metod, rapportskrivning och intervjuteknik studerades.  

 
På Skanskas intranät OneSkanska söktes information om arbetssätt och strategier som rör arbetet och 

utvecklingen av digitala verktyg. I Skanskas ledningssystem Vårt Sätt Att Arbeta, VSAA, söktes 

information om hur projekt struktureras från projektering till genomförande av produktion. 

2.2.  Kvantitativ metod 

För att ta reda på vilka digitala verktyg som används i Skanskas produktion innehåller studien en 

kvantitativ del som består av en enkät som skickades ut via mejl. Respondenterna valdes ut i samråd med 

kontakter på Skanska, för att representera verksamhetsgrenarna Hus samt Väg och anläggning. Enkätens 

syfte var att ge en bild av vilka digitala verktyg som används i produktionen, medarbetarnas inställning 

till digitala verktyg och deras tekniska kompetens. Enkäten vände sig till ett bredare spann än de 

kvalitativa intervjuerna, enkäten besvarades anonymt av projektchefer, platschefer, arbetsledare, 

projektingenjörer och produktionsingenjörer.  

 
Enkätfrågorna var, med ett undantag, av strukturerad karaktär, det vill säga frågor med fasta 

svarsalternativ. Motsatsen till strukturerade frågor är öppna och ostrukturerade frågor, detta ger 

respondenterna möjlighet till mer utsvävande svar men tar också mer av deras tid i anspråk. Eftersom att 

en så hög svarsfrekvens som möjligt eftersträvades var endast en fråga öppen, det vill säga att 

respondenten själv kunde fylla i sitt svar med egna ord (Trost, 2007).  

 

Enkäterna skickades ut två gånger till respektive verksamhetsgren och såg likadana ut för samtliga 

svarande. Detta är av betydelse för att uppnå en hög standardisering för enkäterna. Standardisering 

innebär att situationen är densamma för alla som svarar på enkäten och den ökar möjligheten att jämföra 

svaren mellan två olika grupper, i denna studie mellan husproduktion och väg- och 

anläggningsproduktion. Idealt skulle förhållandena under vilka de intervjuade svarar på frågorna vara 

likadana. Tidspress och bristande intresse för enkäter och undersökningar hos de svarande är två faktorer 

som kan påverka kvaliteten på svaren och svarsfrekvensen negativt (Trost, 2007). 

 



4 
 

En kvantitativ undersökning ger mätbara data, vilket gör resultaten generaliserbara. Detta är viktigt då alla 

som fått enkäten inte svarade och eftersom att enkäten skickades ut inom begränsade regioner och inte 

nationellt inom Skanskas verksamhet (Trost, 2007).  

2.2.1. Enkätfrågor 

 
Inledande frågor 

- Vilken är din nuvarande roll på Skanska? 

- Vilken är din högsta avslutade utbildning? 

- Hur gammal är du? 

- Vilken verksamhetsgren arbetar du inom? 

 

Vilka verktyg används? 

- Vilka av följande externa digitala verktyg använder du i ditt arbete? 

- Vilken plattform används för informationshantering i ditt projekt? 

- Om du använder Shareplus Enterprise, vilka av följande applikationer använder du i ditt arbete? 

- Har projektet du arbetar i en digital coach? 

 
Hur uppfattas verktygen? 

- Upplever du att Skanska strävar efter att arbeta mer digitalt?  

- Upplever du problem med delning av projektinformation digitalt? 

- Upplever du att tillräcklig teknisk support och stöd finns tillgängligt vad gäller digitala verktyg? 

- Om nej, vad saknar du? 

- Vilket/vilka externa verktyg anser du vara viktigast i ditt dagliga arbete? 

- Om du använder Shareplus Enterprise, vilka av följande applikationer anser du vara viktigast i 

ditt dagliga arbete? 

 

Vilken kompetens finns? 

- Hur skulle du ranka din tekniska kompetens? 

- Vad anser du är viktigast för att du ska utvecklas i ditt användande av digitala verktyg?  

- Har du blivit erbjuden att ta digitalt körkort via Skanska Go Mobile? 

- Har du tagit digitalt körkort via Skanska Go Mobile? 

- Vad hindrar dig från att arbeta mer digitalt? 

 

Skulle du kunna tänka dig att bli intervjuad av oss på ämnet digitala verktyg? I såna fall, skriv din 

mailadress nedan så hör vi av oss! 

2.3.  Kvalitativ metod 

Studien innehåller en kvalitativ del som består av intervjuer med elva personer. Fyra intervjuer 

genomfördes med medarbetare från produktionen inom respektive verksamhetsgren, totalt intervjuades 

åtta personer ur produktionen. Syftet var att få en uppfattning om vad Skanskas medarbetare anser om hur 

Skanska arbetar med digitala arbetssätt och att jämföra svaren mellan verksamhetsgrenarna. En 

medarbetare med spetskompetens inom digitala verktyg intervjuades vid två separata tillfällen. Två 

medarbetare som arbetar inom verksamhetsgren Hus intervjuades tillsammans kring deras gemensamma 

uppfattning om hur verksamhetsgrenen arbetar med digitala verktyg. En av dessa medarbetare har 

arbetsrollen Digital ledare i produktion, den andra har ett gediget intresse i digitala verktyg och hur 

Skanska arbetar med digitalisering.  
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Ett kvalitativt förhållningssätt till det studerade innebär att fokus läggs på innebörd och mening. Genom 

intervjuer uppnås en djupare förståelse av ämnet, respondenternas inställning till och upplevelsen av 

digitala verktyg och deras användning kan analyseras utifrån svaren (Alvehus, 2013). Intervjuerna är en 

del i arbetet att förstå vilka digitala verktyg som används och var problemområden finns, vidare ger 

intervjuer personliga åsikter och uppfattningar som är svåra att urskilja i en enkät (Alvehus, 2013).  

 
Intervjufrågorna delades upp i underkategorier. En inledande del med enklare, generella frågor för att 

etablera kontakt. Dessa följdes av frågor relaterade till användandet av digitala verktyg i projektet där 

respondenten arbetar, sedan följde en del relaterad till nyttan med digitala verktyg, en del som avhandlar 

stöd och support kring digitala verktyg och slutligen en del som tar upp digitaliseringen inom Skanska. 

Intervjun avslutades med en fråga om respondenten har egna tillägg och idéer kring användandet av 

digitala verktyg. En semistrukturerad intervjuteknik har valts, vilket innebär att intervjun fokuseras kring 

ett antal öppna frågor. Tekniken lämpar sig väl för syftet då den ger respondenten viss frihet att påverka 

intervjuns innehåll och öppnar för möjligheten att ställa följdfrågor. Samtliga intervjuer transkriberades i 

sin helhet nära inpå intervjutillfället för senare bearbetning (Alvehus, 2013). 

 

För att hitta respondenter ställdes en fråga om intresse av att ställa upp på intervju som en avslutande 

fråga i enkäten. Respondenter från enkäten som var villiga att ställa upp bedömdes lämpade utifrån 

yrkesroll. Samtliga respondenter tillfrågades via mejl, när de godkänt förfrågan om intervju fick de via 

mejl en kort introduktion till studien och intervjuns syfte. Respondenterna fick inte ta del av 

intervjufrågorna innan intervjun, för att svaren skulle vara spontana och inte allt för inövade.  

 
Respondenterna informerades innan intervjun om att intervjun skulle spelas in. De tillfrågades även vid 

intervjutillfället om det var okej att intervjuerna spelades in och transkriberades. De fick transkriberingen 

skickad till sig för möjlighet att godkänna transkriberingen alternativt ta bort känslig information innan 

rapportens publicering. Intervjuerna följde alla samma struktur med ett antal förbestämda frågor.  

 
Materialet från intervjuerna transkriberades och bearbetades först genom kodning, där övergripande 

ämnen i texten färgades efter fyra teman. Genom kodningen knöts meningar och textstycken till teman 

(Brinkmann & Kvale, 2009). Nyckelord kodades med en annan färg, för att kunna analyseras. Då 

materialet kodats efter teman sammanställdes varje tema för sig, i två grupper, en för respondenter från 

verksamhetsgren Hus och en för respondenter från Väg och anläggning, med respondenternas svar 

grupperade efter respektive respondent. Intervjumaterialet sågs också över genom att se på varje 

intervjufråga individuellt då svaren från respondenterna från de olika verksamhetsgrenarna ställdes mot 

varandra och jämfördes. 

 

Efter önskemål från Skanska är transkriberingar från intervjuerna inte med i rapporten. Transkriberingar 

av intervjuer finns hos rapportens författare och kan fås på begäran.  
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2.3.1. Intervjufrågor 

Inledande frågor 

- Hur många år har du arbetat på Skanska? 

- Hur många år har du haft din nuvarande roll? 

- Vet du vilka appar och program som finns tillgängliga? 

- Vet du vad Skanska rekommenderar?  

 
Användandet av digitala verktyg 

- Vilka digitala verktyg används i detta projekt? 

- Vilken projektyta använder ni? 

- Vilka anser du är de viktigaste verktygen för projektet? 

- Är några av verktygen nya för detta projekt?  

- Finns det verktyg som är överflödiga? 

- Vilken entreprenadform har projektet du arbetar i nu? 

- Påverkar entreprenadformen/beställaren hur ni arbetar med digitala verktyg? 

- Vem har beslutat att ni arbetar som ni gör med digitala verktyg i projektet? 

- Vilken uppmuntran får du som medarbetare att använda digitala verktyg i projekten? 

- På vilket sätt kan du påverka hur digitala verktyg används i detta projekt? 

- Vilka verktyg anser du vara viktigast för att genomföra ett Hus/VoA-projekt? 

 

Nyttan med digitala verktyg  

- Hur upplever du att delning av projektinformation fungerar via digitala verktyg? 

- Vad anser du att digitala verktyg har för nytta i produktionen? 

- Hur upplever du att digitala verktyg påverkar den ekonomiska effektiviteten i projektet? 

- Hur upplever du att digitala verktyg påverkar den tidsmässiga effektiviteten i projektet? 

 

Stöd och support 

- Har projektet en digital coach? 

- Hur stödjer den digitala coachen ert projekt? 

- Vart upplever du oftast problem i användandet av digitala verktyg? 

- Hur stödjer Skanska medarbetare som behöver lära sig att använda nya appar och programvara i 

projekten? 

- Hur upplever du att support och stöd fungerar vad gäller digitala verktyg? 

- Vad anser du att projekten behöver mest stöd i kring digitala verktyg? 

 

Digitaliseringen inom Skanska  

- Kommer viljan att arbeta mer digitalt centralt från Skanska eller kommer viljan från medarbetare 

i projekten? 

- Vad ser du för bromsande faktorer i Skanskas digitala utveckling? 

- Vilka anser du är de viktigaste faktorerna för att en digital utveckling ska ske inom Skanska? 

 
Övrigt 

- Har du egna idéer och tillägg kring användandet av digitala verktyg inom Skanska? 

2.3.2. Urval 

Urvalet för respondenter till enkäterna gjordes i samråd med handledare på Skanska. Respondenterna var 

samtliga verksamma inom Skanskas produktion, med befattningarna projektchef, produktionschef, 

arbetsledare, projektingenjör och produktionsingenjör. Enkäten skickades ut på regionnivå till region Väg 

och anläggning Stockholm samt region Hus Stockholm Nord. I enkäten löd sista frågan “Skulle du kunna 
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tänka dig att bli intervjuad av oss på ämnet digitala verktyg? I såna fall, skriv din mailadress nedan så hör 

vi av oss!”. Inom verksamhetsgren Väg och anläggning var det sju av respondenterna på enkäten som 

kunde tänka sig att bli intervjuade, fyra av dessa valdes ut beroende på projekten de arbetade i, för att få 

en så stor spridning som möjligt med avseende på projektens storlek och typ. På samma sätt valdes 

respondenter till intervjuerna för verksamhetsgren Hus. Där var det tio personer som angav att de kunde 

tänka sig att ställa upp på en intervju, fyra av dessa valdes ut.  

 

En potentiell risk med att medarbetare själva fick avgöra om de ville delta i enkäten samt anmäla sitt 

intresse för att ställa upp på intervju är att endast medarbetare som är intresserade av och uppskattar 

digitala verktyg anmäler sitt intresse. Detta skulle göra att det blir en överrepresentation av medarbetare 

som är positiva till den digitala utvecklingen bland respondenterna. En annan risk skulle kunna vara att 

personer som är kritiska till Skanskas arbete med digitala verktyg anmäler sitt intresse för att uttrycka sitt 

missnöje, vilket också skulle resultera i att studiens resultat inte är representativt för urvalsgruppen.  

2.4.  Reliabilitet och validitet 

För att vara säker på att undersökningar ger den information som söks bör reliabilitet och validitet 

granskas. Ett experiment med hög reliabilitet kan återupprepas med samma resultat och ett experiment 

med hög validitet innebär att informationen som ges är relevant för studien (Alvehus, 2013). För att uppnå 

en hög reliabilitet i studien har målgruppen för respondenter begränsats till tjänstemän som arbetar i 

Skanskas produktion som har en översikt över de digitala verktygen inom de regioner som avses studeras. 

För att garantera en hög validitet har enkäter och intervjufrågor studerats och omarbetats tillsammans med 

handledare på Skanska och akademisk handledare.  

 
Ett problem som uppstår med studier i digitala verktyg är att program och applikationer är under en snabb 

och konstant utveckling. Programvara och applikationer uppdateras kontinuerligt och en ny version kan 

ändra användarupplevelsen helt och hållet. Skulle samma studie genomföras fem år fram i tiden skulle 

utgivandet av ny programvara och utvecklad kompetens inom Skanska på området förändra studiens 

resultat. Att medarbetare inom företaget börjar och slutar påverkar också studiens reliabilitet, om studien 

upprepas några år framåt i tiden kan samma resultat inte garanteras då det sannolikt inte är samma 

personer som nås av enkäten och intervjustudien.  

 

För att garantera respondenternas anonymitet har projekten inte identifierats i enkäten, vilket innebär att 

flera av respondenterna kan vara från ett och samma projekt. Detta innebär att flera av respondenterna kan 

representera upplevelsen av digitala verktyg från samma projekt. Vidare innebär detta att svar från just det 

projektet sannolikt är liknande, vilket gör att svaren från projektet är överrepresenterade i studien.  

 

Antalet svaranden varierar mellan de två enkäterna. Enkäten mejlades till 131 personer inom Väg och 

anläggning Stockholm samt 111 personer inom Hus Stockholm Nord. Antalet respondenter uppgick till 

44 st respektive 49 st vilket ger en svarsfrekvens på 38,7 % samt 37,4 %. Antalet svaranden ger en 

svarsfrekvens som anses validera studien enligt akademisk handledare.  

 

Anledningen till att svarsfrekvensen endast uppgick till 38,7 % respektive 37,4 % kan bero på ett 

varierande intresse i digitala verktyg i populationen. Ämnesraden i mejlet med vilket enkäten skickades ut 

löd “Hur använder du digitala verktyg”, den kan ha avskräckt potentiella respondenter som inte har ett 

intresse i digitala verktyg. Den kan även ha attraherat respondenter med starka åsikter som vill uttrycka 

eventuellt missnöje eller intresse för digitala verktyg. Den låga svarsfrekvensen innebär att det blir svårt 

att generalisera resultaten och därmed ge ett konkret resultat för hela Skanska. Resultatet styrks däremot 

av kvalitativa intervjuer med medarbetare samt ledande personer i projekt.  
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3. Nulägesbeskrivning 

Nedan ges en översikt över nuläget för Skanska och företagets arbete med digitala verktyg och arbetssätt, 

inledningsvis presenteras Skanskas historia kort, samt intranätet OneSkanska och företagets 

ledningssystem. Vidare beskrivs de två regioner som studien är avgränsad till, Hus Stockholm Nord och 

Väg och anläggning Stockholm.  

 
En överblick ges sedan i hur entreprenadformen i projekten påverkar användandet av digitala verktyg. 

Olika initiativ och målsättningar inom Skanskas organisation för att främja digitala verktyg och arbetssätt 

presenteras, bland andra enheten Operationell Effektivitet och Basnivå Hus.  

 
Kapitlet avslutas med en presentation av de digitala verktyg som Skanska använder i produktionen, först 

presenteras de projektytor som används, och avslutligen de applikationer och programvara som används, 

uppdelat i interna och externa digitala verktyg.  

3.1.  Skanskas historia 

Skanska är ett av världens största byggbolag, företaget hade under 2018 i genomsnitt 38000 medarbetare i 

koncernen och 9300 i Sverige. Skanska finns idag i tio länder i Europa och även i USA (Skanska, 2019a). 

Skanskas resa startades av ingenjören och industrimannen Rudolf Fredrik Berg år 1887 under namnet 

Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet. Till en början var projekten småskaliga men redan 1897 fick 

Skanska sitt första uppdrag utomlands. Under 1900-talet bidrog Skanska till Sveriges samhällsutveckling 

på flera olika sätt, bland annat genom byggandet av kraftverk, vägar, sjukhus och bostäder (OneSkanska, 

2017a). Under 1950-talet etablerade sig företaget på den internationella marknaden i Sydamerika, Asien 

och Afrika. 1971 etablerade Skanska sig på marknaden i USA. 1984 bytte företaget namn från Skånska 

Cementgjuteriet till Skanska, ett namn som var mer gångbart internationellt. Under 1990-talet genomgick 

Skanska sin mest expansiva fas, företaget växte organiskt samtidigt som mindre företag köptes upp både 

på den svenska och internationella marknaden. Idag är Skanska ett internationellt företag med ambitionen 

att genomföra projekt i världsklass, fokus ligger snarare på lönsamhet och utveckling än på snabb tillväxt 

(OneSkanska, 2017a; Skanska, 2017). 

3.2.  OneSkanska 

Skanskas intranät OneSkanska lanserades under 2010 och ersatte de 30 lokala intranäten som företaget 

arbetade inom tidigare. OneSkanska är globalt vilket gör all information tillgänglig för alla, informationen 

på intranätet presenteras olika beroende på vilket affärsområde och vilket land medarbetare jobbar i 

(Skanska, 2012). Via OneSkanska nås Skanskas ledningssystem Vårt Sätt Att Arbeta, VSAA. 

3.3.  VSAA - Vårt Sätt Att Arbeta 

Vårt sätt att arbeta, VSAA, är Skanskas ledningssystem. VSAA presenterar Skanskas gemensamma 

arbetssätt och ska säkerställa att anställda inom företaget arbetar på samma sätt efter samma rutiner i alla 

projekt. VSAA är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 (OneSkanska, 2019a). ISO 

9001 är en ledningssystemstandard för verksamheten i företag och bygger på sju principer, där ledarskap, 

kundfokus, förbättring och medarbetarnas engagemang kan knytas till användningen av digitala verktyg. 

ISO 14001 samlar standarder för miljöledning och OHSAS 18001 behandlar arbetsmiljö (SIS, u.å.). 
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3.4.  Region Hus Stockholm Nord 

Region Hus Stockholm Nord, som är en av Skanskas två kommersiella husregioner i Stockholm, arbetar 

med nybyggnad och ombyggnad av kommersiella fastigheter och offentliga lokaler som skolor, hotell och 

kontor. Regionen sysselsätter ungefär 320 medarbetare och är uppdelad i fem distrikt som tillsammans 

täcker hela Stockholms län med kranskommuner. Distrikten är indelade utifrån produktsegment och 

kunder (OneSkanska, 2019b). 

 

 

3.5.  Region Väg och anläggning Stockholm 

Region Väg och anläggning Stockholm arbetar med anläggnings-, mark-, och infrastrukturprojekt åt 

beställare som kommun, näringsliv och stat. Region Väg och anläggning Stockholm sysselsätter ungefär 

300 medarbetare och arbetar i hela Stockholmsområdet. Regionen består av tre markdistrikt, ett 

anläggningsdistrikt och Birka markbyggnad som arbetar med exploatering (OneSkanska, 2019c).     

 
 

 

Figur 3.1 Organisationsschema över region Hus Stockholm Nord. Copyright Skanska 

Sverige AB 2019. Reproducerad med tillstånd. 

Figur 3.2 Organisationsschema över region Väg och anläggning Stockholm. Copyright 

Skanska Sverige AB 2019. Reproducerad med tillstånd. 
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3.6.  Entreprenadform och digitala verktyg  

Skanska arbetar både i utförandeentreprenader och totalentreprenader (VSAA, 2019a). Projektens 

entreprenadform påverkar till viss del vilka verktyg som används i projekten. I en totalentreprenad, där 

Skanska själva utvecklar, projekterar och planerar sina projekt är det upp till företaget själva att besluta 

vilka digitala verktyg som ska användas i produktionsfasen. I utförandeentreprenader är det beställaren 

som utför projekteringen och tillhandahåller ritningar och information åt Skanska. I en 

utförandeentreprenad kan beställaren ställa krav på hur Skanska ska redovisa utfört arbete och för hur 

kommunikationen ska ske mellan parterna under produktionen. Beställaren har möjlighet att ställa krav på 

vilken projektyta som ska användas, exempelvis har Trafikverket, som är en återkommande beställare 

inom verksamhetsgren Väg och anläggning, en egen plattform för dokumenthantering i projekt. Andra 

beställare kan ha andra plattformar som krav för dokumenthantering i projekt (VSAA, 2019b; VSAA, 

2010).  

3.7.  Strategier och målsättningar 

Implementeringen av digitala verktyg inom Skanska är en pågående process som är delvis genomförd. 

Skanskas mål är att digitala verktyg ska bli en naturlig del av organisationen och företaget har kommit en 

bit på vägen. Skanska arbetar på flera olika sätt med att öka kunskapen och användandet av digitala 

verktyg hos sina medarbetare, enligt webbserien Digitala spaningar, avsnitt 7 (Skanska, 2019b). Utöver 

detta är företaget involverat i forskningsprojekt, bland andra Smart Built Environment som är ett 

strategiskt innovationsprogram vars syfte är att bidra till att Sverige genom byggbranschen blir ett 

föregångsland globalt (Skanska, 2018). I detta kapitel presenteras olika delar och initiativ inom Skanskas 

verksamhet som rör digitaliseringen och digitala arbetssätt.  

3.7.1. Operationell effektivitet 

Operationell effektivitet är en enhet upprättad av Skanska med syfte att vägleda och stötta projekt för att 

uppnå mål gällande effektiv produktion som är lönsam, säker och hållbar. Enheten Operationell 

effektivitet har som mål att Skanskas produktion ska vara Produktion i Världsklass, förkortat PiV. För att 

uppnå produktion i världsklass har en PiV-karta tagits fram. Denna innehåller kategorier med 

graderingsskalor från ett till fyra, där fyra är ett projekt i världsklass. Kategorier som bedöms är bland 

annat inköp, produktion, projektering och användandet av digitala verktyg (OneSkanska, 2018a; 

OneSkanska, 2018b).  

3.7.2. Husloggen 

Husloggen är en katalog där husprojekt redovisas. I loggen går det att följa i vilket skede ett projekt 

befinner sig, vilken typ av projekt det är, vem som är kund, vilka som arbetar i projektet samt vilka 

digitala verktyg som används. I loggen går det även hitta digitala ledare och digitala coacher för specifika 

projekt. Husloggen gör det enklare att skapa en bild över hur pass digitalt ett projekt arbetar. En liknande 

logg för verksamhetsgren Väg och anläggning är under uppbyggnad (OneSkanska, u.å.a).  

3.7.3. Smarta projekt och Basnivå hus 

Smarta projekt är en sida på Skanskas intranät under verksamhetsgren Hus och ett sätt att aktivt arbeta 

med digitaliseringen av arbetssätt. På sidan finns rekommendationer, guider och länkar till utbildningar 

inom digitala verktyg. Goda exempel presenteras för inspiration. På sidan smarta projekt lyfts också 

digitala tillämpningar fram, som belyser nya och aktuella arbetssätt. På sidan presenteras Basnivå hus som 

är rekommendationer för vilka digitala verktyg som ska tillämpas i projekten, från projekteringsstadiet till 
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produktionen. Här fastställs bland annat att projektytan ska vara NPS/Sharepoint och inte G:-disken, att 

arbetet med tidplanen ska ske i Primavera eller Asta powerproject samt att skydds- och miljöronder ska 

göras i ROS/Buildsafe. Delar av basnivån kan vid utförandeentreprenader behöva bytas ut då beställaren 

har inflytande över de digitala lösningarna. Basnivån utgår från Vårt Sätt Att Arbeta, vilket gör den till en 

överskådlig sammanfattning av information om hur verksamhetsgrenen Hus ska arbeta i enlighet med 

företagets ledningssystem (OneSkanska, 2019d). 

3.7.4. Digitala coacher 

Under årsskiftet 2016/2017 tillkom en ny roll i Skanskas verksamhet, digitala coacher. Dessa är än så 

länge bara verksamma inom verksamhetsgrenen Hus. De digitala coacherna ska stötta projekten i 

användandet av digitala verktyg och arbetssätt. I arbetsuppgifterna ingår utveckling av personer och team 

genom att hålla utbildningar, att hålla koll på branschens digitala utveckling och vara med i utvecklingen 

av applikationer och programvara. De är också med och stöttar i den praktiska implementeringen av 

digitala verktyg, både i produktion och projektering. De digitala coacherna ska se till att rätt typ av stöd 

finns tillgänglig på rätt plats och stötta sin egen region. Idag finns digitala coacher i nästan alla regioner 

inom verksamhetsgren Hus (OneSkanska, 2017b). 

3.7.5. Digitala ledare i produktion 

Digitala ledare i produktion är medarbetare som arbetar som projektingenjör, KMA-ingenjör (Kvalitets-, 

Miljö- och Arbetsmiljöingenjör) eller arbetsledare som ska fungera som de digitala coachernas förlängda 

arm ute i projekten. Digitala ledare finns till skillnad från digitala coacher inom både Hus och Väg och 

anläggning. Det finns dock fler inom verksamhetsgren Hus än inom verksamhetsgren Väg och 

anläggning. Det ska vara personer som är kunniga inom digitala verktyg och som kollegorna kan fråga 

om hjälp, de kan också hålla utbildningar i specifika program ute på projekten (Mohammadi, 2019).  

3.7.6. Champion i programvara 

Skanska använder sig av champions i olika programvaror som rapporterar till de digitala coacherna. 

Denna person jobbar likt de digitala ledarna i Skanskas produktion och har mycket goda kunskaper vad 

det gäller ett specifikt program. Champions i programvara är ansvariga för att hålla 

introduktionsutbildningar i digitala verktyg i projekten, vara en stöttande person i projektets arbete med 

digitala verktyg samt följa upp användningen i projekten (OneSkanska, 2017c). 

3.7.7. Dream Big 

I utvecklingsprojektet Dream Big som startade i årsskiftet 2017/2018 syftar Skanska till att, tillsammans 

med svenska och internationella teknikföretag, ta fram underlag för morgondagens plattform för 

ledningssystem. För att kunna genomföra detta har Skanska startat ett samarbete med Infozone och 

Decerno. Två företag som ska arbeta med att stötta Skanska med Office 365 och förbereda Skanska för 

framtida tekniska lösningar. Ett mål är att VSAA ska bli enklare att använda för medarbetarna i 

produktion (OneSkanska, 2019e). 

3.7.8. Go Mobile 

Go Mobile var ett utvecklingsprogram som startades inom Skanska under våren 2015 och pågick till 

slutet av 2018. Programmet syftade till att öka hastigheten i den digitala utvecklingen med hjälp av bättre 

mobila verktyg, flera interna applikationer lanserades via Go Mobile under hösten 2015. Programmet 

handlade även om att påverka inställningen till digitalisering hos medarbetare. En handplockad grupp av 
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medarbetare från olika delar av Skanskas organisation med teknisk specialkompetens utgjorde Go 

Mobiles bas. Go Mobile utvecklade egna applikationer specialdesignade efter Skanskas produktion och 

behov (OneSkanska, 2015a). Programmet begränsades till att använda den teknik som fanns tillgänglig. 

Genom programmet hölls initialt utbildningar under namnet Digitalt Körkort i bland annat Stockholm, 

Malmö, Göteborg och olika orter i Norrland. Dessa var riktade mot medarbetare i produktionen och 

syftade till att ge kunskap om användandet av de nya interna applikationerna som tagits fram och de som 

redan fanns. Under utbildningen presenterades bland annat projektytan med applikationer och 

programmet Bluebeam. De deltagande fick också praktisk hjälp med att använda program och 

applikationer (Ufberg, 2019; OneSkanska, 2015b). 

 
Go Mobile har en webbsida som nås via Skanskas intranät, även om Go Mobile är ett avslutat program så 

finns där en applista där de vanligaste applikationerna inom Skanska finns. Listan är uppdelad i 

kommersiella applikationer som Skanska rekommenderar samt Skanskas interna applikationer (Go 

Mobile, u.å.).  

3.7.9. DigiHub 

Den permanenta gruppen DigiHub, som tillhör Business IT, bildades under 2018 och lanserades årsskiftet 

2019. DigiHub är Skanskas plattform för innovation och utveckling. I DigiHub utvecklas och utvärderas 

digitala verktyg och arbetssätt i mindre skala tillsammans med partners och leverantörer. DigiHub tar 

också fram metoder för att snabbt komma ut med nya verktyg och uppdateringar. DigiHub fortsätter alltså 

Skanskas digitala resa där syftet är att hitta och anpassa de bästa verktygen efter projektens behov. 

DigiHub anordnar föreläsningar kallade Digitala spaningar på olika ämnen inom digitala verktyg och 

arbetssätt som alla i Skanska Sverige kan ta del av via en länk på intranätet (OneSkanska, 2018c).  

3.8.  Projektytor 

Nedan presenteras de projektytor som används i Skanskas projekt för delning av projektinformation. 

Sharepoint är den projektyta som Skanska rekommenderar att projekten använder. G:-disken är den 

traditionella platsen för att lagra dokumentation och projektinformation, är under utfasning till förmån för 

Sharepoint. Byggnet, Interaxo och Apricon är projektytor som används på beställarens krav (VSAA, 

2019b). 

 

Apricon 

Apricon är en tjänst som kan användas i projektutveckling, projektering och förvaltning. Den bidrar med 

lösningar för planering och struktur i projektet (Interaxo, 2019). Apricon uppfyller samma ändamål som 

Sharepoint i Skanskas arbete men används ofta istället för, eller i kombination med Sharepoint på 

beställarens krav (VSAA, 2019b). 

 

Byggnet 

Byggnet är ett digitalt verktyg för informationshantering i produktionen. Med hjälp av Byggnet går det, 

på ett enkelt sätt, att distribuera ritningar och andra bygghandlingar för att effektivisera arbetet och 

minska antalet misstag (Byggnet, 2019). 

 

G:-disken 

Skanska använder mappstrukturer där projektinformation sparas på en gemensam server som kallas G:-

disken. Mallen för mappstrukturen finns att hämta på VSAA och dess omfattning är beroende på 

storleken på projekten (VSAA, 2010). G:-disken är en äldre projektyta än de andra beskrivna 

projektytorna. Den saknar majoriteten av funktionerna som de andra projektytorna erbjuder och håller 

därför på att fasas ut (OneSkanska, 2018d). 
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Interaxo 

Interaxo är ett verktyg för ritningshantering och struktur av projektet. Interaxo kommer även med en 

mobilapplikation som tillåter visning av 3D-modeller och möjliggör direkta avvikelserapporter via 

applikationen (Interaxo, 2019). 

 

Sharepoint 

Projektyta där Skanskas medarbetare har tillgång till applikationer, intranät, portaler, kalendrar och 

dokument som är kopplade till projektet. Via Sharepoint nås alla Skanskas interna applikationer, det vill 

säga de applikationer som företaget utvecklat själva. Sharepoint ges ut av Microsoft och Skanska 

använder Sharepoint för att organisera sina projekt (Microsoft, 2019). En förutsättning för att kunna 

använda Sharepoint i mobila enheter är att applikationen Shareplus Enterprise installerad, den ger då 

tillgång till Sharepoint och alla funktioner (Go Mobile, 2017a). 

3.9.  Externa digitala verktyg 

Nedan presenteras de externa digitala verktyg som används i Skanskas produktion och projekt. De externa 

digitala verktygen är sådana som är utvecklade av utomstående aktörer.  

 

Asta Powerproject 

Asta Powerproject är ett planeringsverktyg som framför allt används till att utforma tidplaner, bedöma 

resurskrav och göra riskanalyser på projekt (OneSkanska, 2019f). 

 

AutoCad 

Autodesk AutoCad är en programvara för framtagning av ritningar i 2D och 3D. Den innehåller verktyg 

speciellt framtagna för byggbranschen med lösningar för molnbaserad delning av projektinformation 

(Autodesk, 2019). 

 

BIM 360 Field 

BIM 360 Field är en molnbaserad programvara som Skanska använder för att logga kvalitetsavvikelser 

och effektivisera kommunikationsvägar. Programvaran är tillgänglig för alla i projektet och hjälper 

Skanska med den operationella effektiviteten. Detta innebär ökad produktivitet, färre fel och en ökad 

lönsamhet. Programmet finns tillgängligt på Skanskas datorer och surfplattor (OneSkanska, 2019g). 

 

Bluebeam Revu 

Programvaran Bluebeam är ett program som används för behandling av PDF-filer. I programmet finns 

branschspecifika funktioner som låter användaren redigera och anpassa ritningar. I Bluebeam har Skanska 

tagit fram egna profiler för att effektivisera arbetet. Ett av dessa är Skala 2.1 som används för att göra 

enhetliga APD-planer med optimerad planering för logistik och säkerhet (OneSkanska, 2019h). 

 

Centiro Solutions 

Centiro arbetar med en rad logistiklösningar för olika branscher. För just byggbranschen används deras 

lösning för att koordinera transporter och effektivisera leveranser till byggarbetsplatsen (Centiro, 2019). 

 

Coredination 

Programvaran Coredination är ett program där medarbetare kan arbeta med digitala arbetsorders med 

finansiell och operativ produktionsuppföljning i realtid. Coredination är en molntjänst som finns 

tillgänglig i webbläsare och applikation och kan användas till masshantering såväl som 

produktionsuppföljning (OneSkanska, 2019i).  
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Navisworks 

Autodesk Navisworks är ett program som används för att samordna modeller och ritningar i 3D. Det kan 

användas som komplement till ritningar för att ge helhetsbilder och en förståelse för hur det färdiga 

projektet ser ut (OneSkanska, 2019j). 

 

Office 365 

Office 365 är en programvara för molnbaserad informationsdelning utgiven av Microsoft. Skanska 

lanserar ett utökat arbete med Office 365 under 2019 under namnet Smartare Samarbete. Programmet 

låter medarbetare ha tillgång till alla sina applikationer via olika typer av hårdvara och enklare dela viktig 

information med kollegor och kunder (OneSkanska, 2019k). 

 

Oracle Primavera 

Med programvaran Oracle Primavera kan medarbetare strukturera och göra tidplan ett projekt. 

Programmet kan även användas för att planera resurser och konstant jämföra verklig mängd resurser mot 

planerad mängd resurser (OneSkanska, 2019l). 

 

Oracle Fusion 

Oracle Fusion Middleware är en företagsplattform som används för att köra affärsapplikationer. Syftet 

med programvaran är att förenkla inlärning och effektivisera både IT och affärsprocesser i företaget 

(Oracle, 2019). 

 

Shareplus Enterprise  

Shareplus Enterprise är en applikation som företag och organisationer kan använda för att nå sina 

projektytor från mobila enheter som smartphones och surfplattor. Hos Skanska används applikationen för 

att nå projektytan Sharepoint (Infragistics, 2019). 

 

SketchUp 

SketchUp är ett program som kan användas för att göra modeller i 3D och 2D. Det ersätter inte de vanliga 

3D-illustrationsprogrammen som finns utan ses som ett enklare skissverktyg (OneSkanska, 2019m). 

 

Solibri Model Checker 

Solibri Model Checker är ett program som, likt Navisworks, samlar 3D-modeller. I programmet går det 

att genomföra tester och kontrollera modellerna mot varandra. Programmet används framförallt för 

mängdning (OneSkanska, 2019n).  

 

Trello 

Trello ett molnbaserat planerings- och informationsdelningverktyg. Det kan annvändas till checklistor 

samt tidsplanering och fungerar som en anslagstavla online (Trello, 2019). 

 

Vico, Nolliplan 

Vico är ett program som ges ut av Nolliplan. Programmet används till att mängda och kalkylera material- 

och tidskostnader från 2D och 3D handlingar. Kopplingen till 3D-handlingar gör det enkelt att se direkta 

skillnader i kalkyl baserat på ändringar som gjorts i 3D-filer (Nolliplan, 2019). 
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3.10. Interna digitala verktyg 

Nedan presenteras de interna digitala verktyg som används i Skanskas produktion och projekt. De interna 

digitala verktygen är sådana som Skanska utvecklat själva, antingen genom initiativet Go Mobile eller i 

samverkan med utomstående parter. Buildsafe och ROS är ett sådant exempel (Go Mobile, u.å.).  

 

Applikationer som nås via Sharepoint 

Sharepoint är, som tidigare nämnt, en projektyta där Skanskas medarbetare har tillgång till applikationer, 

intranät, portaler, kalendrar och dokument som är kopplade till projektet de arbetar i. Nedan presenteras 

applikationer som är framtagna av Skanska för att användas på projektens Sharepoint-sidor. Sharepoint 

nås på mobila enheter via Shareplus Enterprise som är en applikation (Go Mobile, 2017a). 

 

Ansvarsfördelning 

Ansvarsfördelning är ett planeringsverktyg som hjälper medarbetare att planera och dela upp uppgifter. 

Applikationen kopplar även medarbetarna till delar i VSAA som direkt berör deras arbete. Den fungerar 

som ett komplement till projektplan och startmöten i projekt (Go Mobile, 2016a). 

 

Arbetsberedning 

Ärbetsberedning är ett verktyg som låter användaren skapa arbetsberedningar, dela dem med kollegor och 

ha dem tillgängliga på surfplattor. Handlingar kan kompletteras med bilder från surfplattans kamera (Go 

Mobile, 2015a). 

 

Checklista daglig kontroll schaktningsarbete 

Applikationen ger tillgång till checklistor i digitalt format för att förenkla medarbetares arbete med den 

dagliga kontrollen av schaktningsarbete enligt VSAA. Applikationen ger automatiskt tillgång till alla 

tidigare utförda kontroller av schaktningen (Go Mobile, 2016b). 

 

Kapacitetsuppföljning 

Med verktyget för kapacitetsuppföljning kan Skanskas medarbetare dokumentera mängder och tidsåtgång 

för arbetsmoment, både via surfplatta eller via projektyta. Kapacitetsuppföljningen ger en 

sammanställning och jämförelse mot budget och mål (Go Mobile, 2015b). 

 

Logistiksidan 

Logistiksidan är en samlingssida i projektytan för att göra all information gällande logistikhanteringen i 

projektet tillgänglig för medarbetarna (Go Mobile, 2017b).  

 

Projektbilder 

Med hjälp av applikationen Projektbilder kan medarbetare dokumentera produktionen i form av foton 

som sparas lokalt på surfplattor/iPad eller direkt till projektytan. Syftet med dokumentationen är att 

användas som kommunikationsmaterial till kund eller tredje man (Go Mobile, 2016c). 

 

ROS och Buildsafe 

Buildsafe är en digital plattform för arbetsmiljön i projekten, programmet finns både som webbplattform 

och som applikation till surfplattor och smarta telefoner för att effektivt kunna genomföra skydds- och 

arbetsmiljöronder, rapportera avvikelser och uppföljning ute i produktionen. Buildsafe är också en av 

Skanskas samarbetspartners inom DigiHub (OneSkanska, 2019o).  

 
Under 2018 lanserade Skanska ROS, som är en molnbaserad plattform för att underlätta säkerhetsarbetet i 

projekten. Plattformen är framtagen i samråd med den svenska utvecklaren Buildsafe och ses som en 
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viktig del i att kunna hantera säkerhetsrelaterade frågor på ett digitalt sätt i projekten (OneSkanska, 

2019o).  

 
BIA är ett rapporteringssystem som Skanska använder för att registrera olyckor och tillbud. Med ROS kan 

användarna besparas att rapportera riskobservationer i både ROS och BIA då informationen går direkt 

från ROS in i Analysportalen, som sammanställer statistiken (OneSkanska, 2019o).  

 

Implementering och support av plattformen sköts av Buildsafe. Via OneSkanska går det att, i projekt 

anmäla intresse för att använda ROS. När ett projekt valt att använda plattformen hålls ett uppstartsmöte 

där användare får tillgång till lösningen. ROS kostar ingenting för projekt att använda och finns 

tillgängligt som applikation i både dator och bärbara enheter (OneSkanska, 2019). 

 

SPIK 

SPIK är en programvara som används både i anbudsfasen och i den löpande produktionen. I programmet 

går det bland annat ta fram budgetunderlag för kostnader och intäkter och även importera kostnader och 

intäkter från annan programvara. SPIK har också dagboksfunktion, så att projektets produktionsdagbok 

kan loggas i programmet. Programmet är framtaget av och förvaltas av Skanska (OneSkanska, 2018e). 

 

Skydds- och miljörond 

Syftet med applikationen är att effektivisera arbetsgången vid skydds- och miljöronder. Verktyget nås via 

projektytan för varje projekt och används till sin fulla potential via surfplattor för digitalt arbete med 

skydds- och miljöronder (Go Mobile, 2016d). 

 

Underlag för dagbok 

Underlag för dagbok är ett verktyg som är tillgängligt på surfplattor. Syftet är inte att ersätta dagboken 

som senare skrivs i SPIK utan är snarare till för att hjälpa till i med informationsinsamlingen under 

arbetsdagen (Go Mobile, 2016e). 

 

Underlag för ÄTA 

Underlag för ÄTA tillåter användaren att direkt registrera ändringar, tillägg och avgående arbeten på 

arbetsplatsen via surfplatta. Applikationen användas som underlag för ÄTA-registreringar samt användas 

för att dokumentera ÄTA-arbete med foton (Go Mobile, 2015c). 
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4. Teoretisk referensram 

Nedan presenteras studiens teoretiska referensram. Inledningsvis presenteras tidigare examensarbeten 

som rör ämnena digitalisering, implementering av digitala verktyg och organisationsteori inom 

byggproduktion.  

 
Den teoretiska referensramen tar upp förändringsprocesser inom företag och organisationer enligt 

Gulliksen et al. (2018) och Yukl (2012). Medarbetares deltagande i förändringsprocesser beskrivs av 

Gulliksen et al. (2018) enligt två principer, den reflekterande praktikern och tyst kunskap. Vidare tas 

övergripande organisationsteori upp enligt Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, (2011), där organisationer 

definieras som begrepp.  

 
Ledarskap i organisationer definieras enligt Yukl (2012), där motstånd mot förändringar också tas upp. 

Slutligen behandlas införandet av digitala verktyg i organisationer och företag. Viktiga faktorer att ta 

hänsyn till vid införandet av nya system redogörs för i enlighet med Gulliksen et al. (2018). 

4.1.  Koppling mellan frågeställningar och teori 

● Vilka digitala verktyg rekommenderas och används inom verksamhetsgrenarna Hus respektive 

Väg och anläggning? 

 

Frågeställningen besvaras genom kvantitativ enkät och genom informationssökning på OneSkanska och 

VSAA.  

 

● Används de digitala verktygen i större mätbar utsträckning i någon av verksamhetsgrenarna? 

○ Om ja, varför används de inte i samma utsträckning och vad påverkar användandet? 

 
Frågeställningen besvaras delvis genom enkäten. Följdfrågan som söker svar på varför de digitala 

verktygen inte används i samma utsträckning, samt vad som påverkar användandet, kopplas till 

medarbetares deltagande i förändringsprocesser, införandet av digitala verktyg i organisationer samt 

organisationsteori.  

 
● På vilka sätt främjas användandet av digitala verktyg från Skanska centralt inom 

verksamhetsgrenarna Hus respektive Väg och anläggning? 

 
Frågeställningen om hur digitala verktyg främjas inom organisationen kopplas till förändringsprocesser, 

organisationsteori och ledarskap i organisationer. 

4.2.  Tidigare studier 

Nedan sammanfattas tidigare examensarbeten som tagit upp digitala verktyg och digitalisering i 

byggbranschen.  

 
Digitala verktyg i byggproduktion - hur användandet kan öka 

Målet med studien var att lyfta fram hur användningen av digitala verktyg kan öka i produktionen inom 

verksamhetsgrenen Väg och anläggning inom Skanska. I studien kommer författarna fram till att digitala 

verktyg kan effektivisera arbetet på en byggarbetsplats på olika sätt, bland annat genom minskat 

dubbelarbete, högre kvalitet på arbetet och ökad produktivitet. Författarna menar också att 

informationsdelning via digitala verktyg måste ha en bättre struktur, för att verktygen ska kunna nyttjas 

till sin fulla potential. Motivation lyfts fram som en viktig aspekt hos användarna, denna kan ökas genom 
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att Skanska bättre visar på de fördelar som finns i att använda digitala verktyg. Resultatet av studien är att 

de tänkta användarna måste motiveras och informeras i högre utsträckning, samt att digitala coacher bör 

göras tillgängliga för fler medarbetare i Skanskas produktion (Eriksson & Hansson, 2017). 

 

Organisationens väg till en lyckad digitalisering - en studie av förändringsarbetet hos ett stort 

svenskt byggföretag 

Syftet med arbetet var att “undersöka vad som krävs av en organisation för att förändra medarbetares 

arbetssätt till att bli mer digitala” (Djurestål & Fryklund, 2018, s. iiii). Författarna lyfter fram att det i 

studien granskade företaget satsar brett på digitalisering, men att de anställda anser att det saknas 

tillräckliga resurser för att digitala arbetssätt ska etableras ordentligt inom företaget. Författarna menar att 

det är viktigt att företag har en tydlig digital strategi där förändringar innebär så få motgångar som möjligt 

för att en förändring ska kunna genomdrivas. Slutligen lyfts vikten av att digitala verktyg är 

användarvänliga, samt att en standard av utvalda program utsedda av organisationen skulle effektivisera 

inlärningen vad gäller nya digitala verktyg (Djurestål & Fryklund, 2018).  

 
För en ökad användning av digitala verktyg i byggproduktionen - en studie om vad som krävs för 

att byggbranschen ska digitaliseras i takt med omvärlden 

Studien syftade till att undersöka orsaken till att digitala verktyg används i begränsad utsträckning i 

Skanskas produktion, samt att klarlägga orsaker till den begränsade användningen. Studien är utförd inom 

verksamhetsgren Hus. Resultatet av studien är att medarbetarna är motiverade att börja arbeta mer 

digitalt, men att okunskap och brist på utbildning i digitala verktyg leder till att de upplevs som 

komplicerade. Resurser och utbildning i digitala verktyg fastslås som viktiga faktorer för att öka 

användandet (Lisstrand & Sikell Lundin, 2017). 

 

Inlärning av digitala arbetssätt på byggarbetsplatsen 

Syftet med studien var att undersöka orsakerna till att digitala arbetssätt undviks samt att klarlägga 

anledningarna till detta. Studien är avgränsad till verksamhetsgren Hus inom Skanska. Författaren ämnar 

presentera ett sätt att implementera digitala verktyg så att användandet ökar. Implementeringen av digitala 

verktyg och arbetssätt beskrivs av författaren som att den sker dels genom utbildningar, dels på egen hand 

av medarbetarna själva och dels genom stöd under användandet av de digitala verktygen (Kastenbom, 

2018). Utbildningssätten bedöms och värderas i studien utefter inlärning, tid och kostnad, författaren 

konstaterar i sin slutsats “Att få hjälp av en digital coach eller liknande roll ute på byggarbetsplatsen 

finner sig vara det utbildningssätt samt supportfunktion som stämmer bäst överens utifrån nämnda 

faktorer.” (Kastenbom, 2018, s. 66). 

 
Implementering av digitala verktyg i produktionsstadiet - en granskning av digitaliseringen inom 

Skanska Hus Stockholm Bostäder 

Studien syftar till att undersöka digitaliseringsgraden hos tre projekt inom Skanska Hus Stockholm 

Bostäder. Digitaliseringsgraden undersöks genom att ta reda på vilka digitala verktyg som används i 

produktionen, hur väl de utnyttjas och hur implementeringsprocessen bör fungera. Resultatet av studien 

visar att standardisering av verktygen och de digitala arbetssätten är av stor vikt för att medarbetarna ska 

använda digitala verktyg. Vidare lyfts vikten av en tydlig implementeringsstrategi där medarbetarna 

tydligt visas fördelarna med att arbeta digitalt. Utbildning i kombination med tydliga instruktioner om hur 

verktygen bäst nyttjas bidrar till gemensamma arbetssätt (Papari & Spång, 2017).  

4.3.  Förändringsprocesser 

I och med implementering av digitala verktyg inom Skanska krävs omställningar i hur medarbetarna styrs 

och arbetar dagligen. Nya rutiner behöver etableras i företaget, i och med detta påverkas också de 
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anställdas arbetsmiljö. Det finns kunskap om bra lösningar för digitala arbetsmiljöer, men trots detta 

upprepas misstag i arbetet med att digitalisera arbetssätt på företag (Gulliksen, et al., 2018).  

 
Gulliksen et al. (2018) redovisar ett antal framgångsfaktorer som har identifierats i lyckade 

förändringsprocesser. Transformativt ledarskap är en framgångsfaktor, det beskrivs som att ledare 

motiverar, engagerar och entusiasmerar sina medarbetare. Delaktighet är en annan faktor, som syftar till 

att ge medarbetarna den kunskap de behöver och kontroll över sin egen situation. De ska också ges 

möjlighet att påverka utvecklingen och dess konsekvenser. Vidare beskrivs interna förändringsagenter, 

det vill säga medarbetare som besitter kompetens att utbilda och förklara processer och nya arbetssätt för 

sina kollegor, som en tredje framgångsfaktor (Gulliksen, et al., 2018). Slutligen anges vidmakthållande 

som en faktor för att lyckas med förändring. Gulliksen et al. (2018) menar att inställningen till förändring 

ofta är att det är något organisationen måste stå ut med tillfälligt och att organisationen snart kan fortsätta 

som vanligt, vidmakthållande blir därför ett viktigt element för att genomdriva förändringar fullt ut, 

tillsammans med vidareutveckling och tydlig uppföljning.  

 
I boken Ledarskap i organisationer beskriver Yukl (2012) förändringsprocesser i organisationer, olika 

skäl att acceptera förändring och olika skäl till att motstånd uppstår. Författaren menar att sannolikheten 

att medarbetare accepterar förändring är större om de dels har förtroende för sina chefer och dels själva 

anser att förändringen är nödvändig och kommer leda till förbättringar för dem själva.  

 
Yukl (2012) lägger fram flera möjliga orsaker till ovilja att genomföra förändringar inom organisationer. 

En av dessa benämner han som föreställningen att förändring inte är nödvändig, vilket innebär att om det 

inte finns uppenbara fördelar med att genomföra förändringar stöter förändringarna ofta på motstånd. Om 

organisationen och arbetet dessutom till största del fungerar väl i nuläget tenderar oviljan att bli ännu 

större. 

 

Vidare beskriver Yukl en annan orsak till motstånd, nämligen hög relativ kostnad. Även om förändringen 

anses nödvändig kommer den med ett pris, vilket innebär att investeringen kan te sig mer kostsam än 

förtjänsten. Förändringar kräver större insatser i fråga om tid och investeringar än vad invanda 

traditionella metoder gör. De traditionella metoderna måste också stå tillbaka för de nya metoderna, vilket 

är både obekvämt och skrämmande, ofta med en övergångsperiod med sämre resultat som följd (Yukl, 

2012).  

4.4.  Medarbetarnas deltagande i förändringsprocesser 

Gulliksen et al. (2018) beskriver två anledningar att engagera de blivande användarna i 

förändringsprocesser. Den ena är tyst kunskap och den andra kallas för den reflekterande praktikern. 

Enligt Gulliksen et al. (2018) myntade Michael Polanyi begreppet tyst kunskap på 1960-talet. Begreppet 

avser kunskapen som erfarna medarbetare besitter och som endast kan överföras till andra genom praktisk 

träning och vägledning av en redan fullärd medarbetare. Den tysta kunskapen är således baserad på 

långvarigt arbete och egna erfarenheter. Polanyi sätter detta i relation till formell kunskap, som tvärtom 

innebär kunskap som går att tillgodogöra sig via undervisning eller instruktioner. Det går alltså inte att 

beskriva ett arbete i ord eller text helt fullständigt, en del av erfarenheten kommer att gå förlorad i 

överförandet. Gulliksen et al. (2018) kopplar detta till arbetet med nya digitala system inom företag och 

organisationer, de försöker i allt för stor utsträckning att komprimera användarnas krav och önskemål om 

användbarhet och funktioner till kravspecifikationer som är allt för simpla. Användarnas tysta kunskap 

bör tas med i processen och utvecklingen av nya verktyg eftersom deras önskemål och krav på utformning 

och användarvänlighet är avgörande för hur verktygen tas emot (Gulliksen et al., 2018).  
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Enligt Gulliksen et al. (2018) har den reflekterande praktikern beskrivits av Donald Schön med flera. Den 

reflekterande praktikern innebär att de som utför ett arbete, professionella medarbetare, är mycket duktiga 

på sina arbetsuppgifter men inte lika duktiga på att reflektera över det. Genom att låta praktikern 

reflektera över sitt arbete, något som normalt inte efterfrågas, kan värdefulla insikter fås. Reflektionerna 

kan ge de som utvecklar verktyg och applikationer hjälp på vägen med utformningen. Praktikern kan 

komma med idéer kring hur det kan fungera, varför arbetet bedrivs på vissa sätt och belysa befintliga 

problem. För att reflektion ska kunna genomföras behövs avsatt tid för detta och att informationen tas 

omhand och omvandlas samt lämpliga metoder för att genomföra reflektionen (Gulliksen et al., 2018).  

 

Fördelar som vinns i och med att medarbetarna deltar i processen är att produkterna blir bättre anpassade. 

Detta genom att utbildningar, krav och utveckling får sin grund i väl förankrad kunskap om arbetssätt och 

behov inom verksamheten. Dessutom menar Gulliksen et al. (2018) att medarbetarnas delaktighet har ett 

egenvärde, det medarbetarna själva varit med om att utveckla och fått möjligheten att påverka har de 

lättare att ta till sig och acceptera. Författarna menar att en trygghet skapas hos medarbetarna och de 

förstår anledningen till att nya system införs.  

4.5.  Organisationsteori 

En organisation beskrivs som formen, strukturen och de egenskaper ett företag besitter. Organisationsteori 

beskriver grupper och avdelningar i ett företag och dess samarbete (Bakka et al., 2011). En större 

företagsstruktur beskrivs med ordet formalisering. Formalisering innebär att det finns etablerade regler 

och avtal för hur beslut fattas och hur organisationen ska styras i helhet. Trots en hög grad av 

formalisering formas det informella grupper naturligt i en organisation som själva väljer hur formella 

regler appliceras. Speciellt är detta applicerbart på byggbranschen då produktionen sker i projektform. En 

formell organisation som arbetar i projekt bildar ad hoc-grupper. Dessa grupper har friheter i 

beslutsfattning och formas då nya projekt ska påbörjas. Ett exempel på en ad hoc-grupp är exempelvis en 

projektgrupp som är skapad för ett specifikt projekt (Bakka et al., 2011). 

4.6.  Ledarskap inom organisationer 

Yukl (2012) beskriver ledarskap inom organisationer som en process i flera nivåer där flera officiella och 

inofficiella ledare verkar på olika nivåer i alla enheter inom verksamheten. Gemensamma ideal och 

synsätt hos ledarna beskrivs som en förutsättning för att samarbete och koordinering mellan alla nivåer 

och enheter ska uppnås. Yukl menar vidare att ett typ av hinder mot utveckling är en etablerad 

organisationskultur som motsätter sig förändringar. Stora organisationer och företag med stark kultur och 

tydliga rutiner för arbetssätt är svåra att förändra. Yukl understryker också att medarbetare uppvisar 

motstånd mot förändringar som innebär nya sätt att göra saker på eller som står i motsats till deras åsikter 

och övertygelser (Yukl, 2012).  

4.7.  Införande av digitala verktyg i organisationer 

Att ställa om och börja arbeta på nya sätt och med nya metoder är en kritisk fas för organisationer och 

företag (Gulliksen et al., 2018). Många fallgropar finns på vägen, även om metoderna i sig har mycket 

positiva konsekvenser för företaget. Gulliksen et al. (2018) menar att medarbetarnas delaktighet och 

noggranna förberedelser kan göra stor skillnad i införandet av nya verktyg. Om medarbetarna inte får 

vägledning, stöd och information om de nya arbetssätten blir distansen mellan användare och digitala 

verktyg stor. Gulliksen et al. (2018) menar också att de negativa följderna av att införa nya program kan 

bli stora och svåra att bli kvitt, det är svårt att rätta till i efterhand. Likt Yukl (2012) menar Gulliksen et al. 

(2018) att det ofta finns ett motstånd när det kommer till förändringar i organisationer, på grund av att de 
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är komplexa system. Det krävs ett gediget förarbete i planering, informering och samordning för att 

förändringarna ska få ett lyckat utfall (Gulliksen et al., 2018).  

 
Gulliksen et al. (2018) lyfter ett antal viktiga faktorer som bör beaktas vid införandet av nya system i 

organisationer. Nya digitala verktyg är inte bara verktyg, utan de bör ses som helt nya arbetssätt. Vad 

gäller användarnas utbildning i specifika verktyg lyfts aspekten att det ofta finns ett behov av utbildning 

inte bara innan införandet utan också långt efter, då det är i själva användningen av verktygen som 

användarna förstår vad verktygen innebär för dem. Verksamhetens produktivitet kan bromsas tillfälligt 

under införandet, vilket kan vara en orsak till motstånd hos användarna (Gulliksen et al., 2018). 

 
Vikten av att direkt följa upp, ta itu med och utvärdera problem som kommer fram då programmen 

implementeras lyfts fram av Gulliksen et al. (2018). Vidare beskrivs att införandet kan komma att ske på 

olika sätt, i flera steg över lång tid eller över en natt, detta beror på vad det är som ska införas och vilka 

tidsramar som finns. Allmänt gäller att långsamma förändringar gör det enklare att åtgärda uppkommande 

problem. Tydliga målbilder för nya arbetssätt gör förändringarna lättare att ta till sig och förstå för 

användarna, det är av största vikt att de förstår vad som sker och framförallt varför det sker. 

 
Författarna efterlyser också ett individuellt perspektiv på arbetsmiljön, om befintliga program ändras eller 

nya system tillförs kan det få konsekvenser för redan existerande system vilket påverkar arbetssituationen, 

exempelvis kan det innebära dubbelarbete i parallella program. Vad gäller utbildningen i specifika 

verktyg menar Gulliksen et al. (2018) att förutom att se till att alla användare får återkommande, tillbörlig 

utbildning bör organisationer satsa på att några redan skickliga användare får specialkunskaper så att de 

kan stötta sina kollegor i det digitala arbetet. Vidare framhåller Gulliksen et al. (2018) vikten av att 

utvärdera användningen och användarvänligheten hos digitala verktyg. Utvärderingen ska göras 

kontinuerligt och följas upp med förbättringar av program och verktyg (Gulliksen et al., 2018). 
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5. Genomförande 

Tidsramen för examensarbetet var 10 veckor. Inledningsvis hämtades en dator hos Skanska för att tillgång 

till intranätet skulle fås. Efter godkänd förstudie påbörjades informationsinsamling och litteraturstudien. 

Parallellt med detta pågick rapportskrivandet.  

 
Först gjordes en övergripande struktur, vilken sedan fylldes på allt eftersom arbetet fortskred. 

Inledningsvis lästes också facklitteratur inom ämnen som intervjuteknik, enkäter som verktyg och 

rapportskrivning med kvalitativ metod. Inledning, metod, nulägesbeskrivning och teoretisk referensram 

arbetades på parallellt med insamlingen av information och utskick av enkäter.  

5.1.  Enkätundersökning 

Under arbetets första vecka började frågor växa fram där informationen från Skanska internt och litteratur 

på ämnet inte var tillräcklig. Frågor formulerades i ett samlat dokument. Dessa delades senare upp i frågor 

som var relevanta för en enkätundersökning och djupare frågor som lämpade sig bättre i intervjuer. En 

enkät bestående av 18 frågor formulerades i verktyget Google Formulär. Enkäten visades för akademisk 

handledare för synpunkter, testades på handledare på Skanska och redigerades en sista gång enligt dennes 

synpunkter. 

 
Medarbetare på Skanskas HR-avdelning kontaktades för att få tag på mejladresser till anställda inom 

region Väg och anläggning Stockholm och Hus Stockholm Syd. Mejladresser från Väg och anläggning 

Stockholm kom den 1 april, då skedde också det första utskicket av enkäten till verksamhetsgren Väg och 

anläggning. En påminnelse och ett tack till de som medverkat skickades ut en vecka senare, den 8 april.  

 
Tre veckor in i studien hade mejladresser till Hus Stockholm Syd inte fåtts fram, vilket innebar att ett byte 

av region skedde och studien riktade sig istället till Hus Stockholm Nord. Mejladresser söktes fram för 

egen maskin med hjälp av organisationsschema och Skanskas adressbok som finns tillgänglig via 

Outlook. Enkäten skickades ut till verksamhetsgren Hus den 11 april. En påminnelse och tack för 

deltagande skickades ut måndagen den 15 april. 

5.2.  Intervjuer med medarbetare från Skanskas produktion 

Åtta personer med olika befattningar inom Skanskas produktion intervjuades anonymt i studien. Fyra av 

dessa arbetade inom verksamhetsgren Väg och anläggning och fyra inom verksamhetsgren Hus. Rollerna 

som de intervjuade hade var platschef, produktionschef/arbetsledare, projektingenjör och 

produktionsingenjör. Intervjuerna skedde på plats i projekten som medarbetarna arbetade i. De 

medverkande fick ett mejl innan intervjun med en kort beskrivning av studien och en introduktion till 

vilka delar av digitaliseringen som skulle avhandlas under intervjun. Intervjuerna transkriberades och 

skickades till respondenterna för godkännande innan rapporten publicerades.  
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Respondenter från verksamhetsgren Hus 

 

Namn Roll Intervjudatum 

Respondent 1 Arbetsledare 2019-04-16 

Respondent 2 Arbetsledare 2019-04-18 

Respondent 3 Arbetsledare/Digital ledare 2019-04-26 

Respondent 4 Platschef 2019-04-26 

 

 

 

Respondenter från verksamhetsgren Väg och anläggning 

 

Namn Roll Intervjudatum 

Respondent 1 Arbetsledare 2019-04-15 

Respondent 2 Platschef 2019-04-17 

Respondent 3 Projektingenjör 2019-04-18 

Respondent 4 Projektingenjör 2019-04-26 

 

5.3.  Intervjuer med sakkunniga inom Skanska 

Parallellt med intervjuerna med medarbetare i produktionen intervjuades tre personer med 

specialkunskaper i digitala verktyg som arbetar på Skanska.  

 
Den första personen arbetar med Skanskas satsning DigiHub, denna person intervjuades vid två tillfällen. 

Intervjuerna syftade till att samla information och skapa en bild av hur Skanska arbetar aktivt med att 

utveckla och ta fram nya digitala arbetssätt, men också att få en bild av hur nuläget ser ut. Då DigiHub 

inte är riktat mot en specifik verksamhetsgren kunde båda verksamhetsgrenar undersökas genom 

intervjun.  

 

Ytterligare två personer från verksamhetsgren Hus intervjuades. En av dessa arbetar som Digital ledare i 

produktion, den andra arbetar som projektingenjör men har ett gediget intresse i digitala verktyg och deras 

användande i produktionen.  

  

Tabell 5.1  Tabell över respondenter från verksamhetsgren Hus 

Tabell 5.2  Tabell över respondenter från verksamhetsgren Väg och anläggning 
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6. Resultat  

I följande kapitel presenteras studiens resultat i två delar. Först presenteras resultatet av 

enkätundersökningen i stapel- och cirkeldiagram. I den andra delen av kapitlet redovisas resultaten av 

intervjuerna, som sammanfattningar av respektive intervju där fokus legat på att lyfta respondenternas 

uppfattning av hur Skanska arbetar med digitala verktyg och arbetssätt.  

6.1.  Resultat av enkäter 

Nedan presenteras resultatet av studiens kvantitativa enkätundersökning. Det var 49 svaranden från 

verksamhetsgren Väg och anläggning samt 43 svaranden från verksamhetsgren Hus. I vissa frågor 

ombads respondenter endast svara om de, till exempel, använt ett specifikt verktyg. Det är därmed värt att 

notera att vid dessa frågor visas inte hela populationens åsikt, utan enbart åsikten från respondenter som 

ansåg sig vara lämpliga att svara på frågan. 

 
Fråga 1. Vilken är din nuvarande roll på Skanska? 

Diagrammen visar fördelningen av yrkesroller inom regionerna. I region Hus Stockholm Nord svarade, 

utöver önskade respondenter, två installationssamordnare och en distriktsekonom. 

Installationssamordnare arbetar i produktionen och anses ha tillräcklig god inblick i arbetet med digitala 

verktyg. Yrkesrollen distriktsekonom har strukits ur studien då den inte anses ha tillräcklig insikt i 

projekten. 

 

Väg och anläggning Stockholm                       Hus Stockholm Nord 

 

                 
 

  

Figur 6.1 Cirkeldiagram som visar resultatet för enkätfråga 1 
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Fråga 2. Vilken är din högsta avslutade utbildning? 

Diagrammen visar vilken typ av examen som tillfrågade medarbetare inom region Hus Stockholm Nord 

respektive Väg och anläggning Stockholm har. På hussidan har cirka 80 % av medarbetarna en 

högskoleexamen till skillnad från väg- och anläggningssidan där cirka 60 % har högskoleexamen.  

 
              Väg och anläggning Stockholm   Hus Stockholm Nord 

 

                

Fråga 3. Hur gammal är du? 

Diagrammen visar åldersfördelningen inom region Hus Stockholm Nord respektive Väg och anläggning 

Stockholm. Åldersfördelningen i regionerna är i stort sett likadan. 

 

               Väg och anläggning Stockholm             Hus Stockholm Nord 

               

  

Figur 6.2 Cirkeldiagram som visar resultatet för enkätfråga 2 

Figur 6.3 Cirkeldiagram som visar resultatet för enkätfråga 3 



29 
 

Fråga 4. Vilken verksamhetsgren jobbar du inom? 

Diagrammet visar hur stor andel av alla respondenter som arbetar inom verksamhetsgren Hus respektive 

Väg och anläggning. Av det totala antalet respondenter, som uppgick till 92 st, arbetade 49 stycken inom 

Väg och anläggning Stockholm och 43 stycken inom Hus Stockholm Nord.  

 

Fråga 5. Vilka av följande externa digitala verktyg använder du i ditt arbete? 

Stapeldiagrammet visar hur stor andel av respondenterna inom respektive verksamhetsgren som använder 

externa digitala verktyg. I kategorin övrigt placeras digitala verktyg som enbart nämns en gång. I denna 

kategori finns Trello, BIM 360 Glue, AutoCad, Solibri Model Checker, SketchUp, Vico och Byggnet. 

Resultaten visar att region Hus Stockholm Nord använder verktygen i större mätbar utsträckning. 

Bluebeam används i stor utsträckning inom båda regionerna. Coredination används i större utsträckning 

inom region Väg och anläggning Stockholm. Värt att notera är att respondenterna kunde klicka i flera 

alternativ. 

Väg och anläggning        Hus 

 

Figur 6.4 Cirkeldiagram som visar resultatet för enkätfråga 4. 

Figur 6.5 Stapeldiagram som visar resultatet för enkätfråga 5 
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Fråga 6. Vilken plattform används för informationshantering i ditt projekt? 

Diagrammen visar vilka plattformar som används för informationshantering i projekten inom regionerna. 

I kategorin övrigt placeras digitala plattformar som enbart nämns en gång. I denna kategori finns BIM 

360 och Interaxo. Resultatet visar att region Hus Stockholm Nord använder Sharepoint/SP/Nordic Project 

Space/NPS och Apricon i större utsträckning. Region Väg och anläggning Stockholm använder 

Mappstruktur på G:-disken i större utsträckning än vad Hus Stockholm Nord gör. Värt att notera är att 

respondenterna kunde klicka i flera alternativ, då flera olika plattformar kan användas för 

informationshantering i samma projekt.  

 

Väg och anläggning        Hus 

Fråga 7. Om du använder Shareplus Enterprise, vilka av följande applikationer använder du i ditt 

arbete? 

Diagrammet visar hur stor andel av Shareplus Enterprise-användarna som använder specifika 

applikationer. Resultatet visar en relativt jämn fördelning av användandet. Region Väg och anläggning 

Stockholm använder applikationerna Underlag för ÄTA, Underlag för dagbok i SPIK och Checklista för 

daglig kontroll i större utsträckning. Region Hus Stockholm Nord använder applikationerna för Underlag 

för digitala arbetsberedningar, Projektbilder, Ansvarsfördelning och Logistiksidan i större utsträckning. 

Väg och anläggning        Hus 

 

 

 
  

Figur 6.6 Stapeldiagram som visar resultatet för enkätfråga 6 

Figur 6.7 Stapeldiagram som visar resultatet för enkätfråga 7 
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Fråga 8. Har projektet du jobbar i en digital coach? 

Diagrammen visar hur stora andelar av regionerna som har en digital coach, inte har en digital coach eller 

inte vet om dom har en digital coach. Resultatet visar att 76,7 % av region Hus Stockholm Nord har en 

digital coach kontra region Väg och anläggning Stockholms 12,2 %.  

 
           Väg och anläggning Stockholm                              Hus Stockholm Nord 

Fråga 9. Upplever du att Skanska strävar efter att arbeta mer digitalt? 

Diagrammen visar hur medarbetare uppfattar Skanskas arbete med digitala arbetssätt. Resultaten är lika 

och visar på att i stort sett alla upplever det som att Skanska strävar efter att arbeta mer digitalt. 

     

         Väg och anläggning Stockholm                        Hus Stockholm Nord 

                   

 
  

Figur 6.8 Cirkeldiagram som visar resultatet för enkätfråga 8 

Figur 6.9 Cirkeldiagram som visar resultatet för enkätfråga 9 
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Fråga 10. Upplever du problem med delning av projektinformation digitalt? 

Diagrammen visar hur de båda regionerna upplever att delning av projektinformation fungerar digitalt. 

Resultaten är lika där en majoritet upplever problem med delning av projektinformation. 

 

 Väg och anläggning Stockholm                      Hus Stockholm Nord                 

 

Fråga 11. Upplever du att tillräcklig teknisk support och stöd finns tillgängligt vad gäller digitala 

verktyg? 

Diagrammen visar hur medarbetare upplever det stöd som finns att tillgå vad det gäller arbete med 

digitala verktyg. I region Hus Stockholm Nord upplever 62,8 % att stöd finns tillgängligt till skillnad från 

region Väg och anläggning Stockholm där endast 38,8 % upplever att tillräckligt stöd finns tillgängligt. 

 

Väg och anläggning Stockholm                                   Hus Stockholm Nord              

 

  

Figur 6.10 Cirkeldiagram som visar resultatet för enkätfråga 10 

Figur 6.11 Cirkeldiagram som visar resultatet för enkätfråga 11 
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Fråga 12. Om nej: Vad saknar du? 

I denna fråga tilläts respondenterna uppge vad som saknades i teknisk support och stöd i fri text. Svaren 

är utskrivna exakt som respondenten angivit i besvarad enkät. Väg och anläggning Stockholm uppgav 17 

svar. Dessa löd: 

 
- Supporten finns ju alltid, men det vore skönt att till och från ha en faktiskt fysisk person som gick 

igenom och förklarade vissa bitar. Ibland sitter man ju och killgissar för man inte har lust att 

ringa supporten. 

- Egen tid att hinna gå kurser allt nytt som kommer.  

- Vet ej vem jag ska fråga inom vår verksamhetsgren. 

- Ett projektstöd som kan guida oss i rätt vad som är lämpligt i just detta projekt, vilka möjligheter 

som finns, tips och trix samt supporta då vi kör fast. 

- Fler som kan hjälpa till och visa hur man gör. Fler organiserade utbildningstillfällen. 

- Någon som man kunde pratat med när man behöver hjälp eller när man skall starta ett nytt 

projekt. 

- Bättre kunskap på supporten. 

- Programmen är inte tillräckligt användarvänliga 

- Support på plats, inte bara via telefon/dator 

- Ej tydligt vem man ska kontakta. 

- Manualer och instruktioner 

- Olika från projekt till projekt, men främst att det sällan finns någon som har utbildning för 

verktyget. Utan det faller oftast på den som är mest intresserad. Och det blir svårt att dra nytta 

av verktygens fulla funktionalitet. 

- Uppföljning och tydlig styrning vilka verktyg som finns och hur dessa kan underlätta arbetet. 

- Önskar att support hanterades mer centralt. Just nu förlitar vi oss på eldsjälar ute i projekt. 

- Behövs fler tillgängliga utbildningar för oss som inte har stor kunskap kring detta. Det finns 

utbildningar men de är oftast fullbokade. 

- Tydligare vem man ska fråga, så vi skulle behöva en digital coach. Så vitt jag vet har vi ingen. 

 

Från Hus Stockholm Nord svarade nio personer med egna formuleringar. Svaren löd: 

- Programmen skall kunna användas utan support och långa manualer, samt utan instruktion, då 

har vi lyckats som nu alldeles för många klick, krångliga processer och mer innehåll än vad som 

krävs. 

- Projektsupporten är inte tillräcklig, speciellt för att kunna arbeta i projektytan. 

- Enkkla beskrivningar om användande. 

- Det mesta. 

- Utbilda “super users” i projekten” 

- Ett välfungerade Oracle Fusion 

- Det är väldigt mycket vi ska hinna med och lära oss ute i projekten samtidigt som vi ska hinna 

med allt annat sen tidigare och med samma resurser. 

- Mer digitala coach krävs 

- Inga självklarhet! Finns flera val av något som bar borde finns ett av! 
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Fråga 13. Vilket/vilka externa verktyg anser du vara viktigast i ditt dagliga arbete? 

Diagrammet visar vilka verktyg som medarbetarna upplever vara viktigast i sitt arbete. I kategorin övrigt 

placeras digitala verktyg som enbart nämns en gång. I denna kategori finns ritningar i A1-format, 

AutoCad, Sharepoint, SPIK, Solibri Model Checker och Vico Office. På denna fråga var det möjligt för 

respondenterna att klicka i flera verktyg. Resultatet visar liknande svar för de båda regionerna med 

undantagen att Apricon, Buildsafe/ROS och BIM 360 Field upplevs vara viktigare inom region Hus 

Stockholm Nord. 

 

Väg och anläggning        Hus 

 

Fråga 14. Om du använder Shareplus Enterprise, vilka av följande applikationer anser du vara 

viktigast i ditt dagliga arbete? 

Av respondenterna är det enbart 12 st från verksamhetsgren Väg och anläggning samt 8 st från 

verksamhetsgren Hus som använder Shareplus Enterprise. Diagrammet visar vilka applikationer i 

Shareplus Enterprise som medarbetarna anser vara viktigast i sitt dagliga arbete. Resultaten är liknande 

för de båda regionerna förutom vid applikationer för Underlag för ÄTA och Underlag för dagbok i SPIK 

där region Väg och anläggning Stockholm anser dessa vara viktigare. Region Hus Stockholm Nord anser 

applikationen för Skydds- och miljörond viktigare än vad region Väg och anläggning Stockholm gör. 

 

Väg och anläggning        Hus

 

 

  

Figur 6.12 Stapeldiagram som visar svaret för enkätfråga 13 

Figur 6.13 Stapeldiagram som visar resultat för enkätfråga 14 
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Fråga 15. Hur skulle du ranka din tekniska kompetens? 

Respondenterna fick ranka sin tekniska kompetens på en skala 1-5. Snittvärdet för kompetensnivå för en 

respondent på väg- och anläggningssidan uppgick till 3.45 medan det på hussidan uppgick till 3.73. 

 

Väg och anläggning        Hus 

 

 

Fråga 16. Vad anser du är viktigast för att du ska utvecklas i ditt användande av digitala verktyg? 

Diagrammet visar vad medarbetare inom regionerna anser är viktigast för att utveckla det egna 

användandet av digitala verktyg på arbetsplatsen. Resultaten visar att utbildning på arbetsplatsen samt 

användning/självinlärning anses vara betydligt mer populära än övriga alternativ för att lära sig använda 

digitala verktyg. Något fler inom verksamhetsgren Väg och anläggning anser att utbildning på 

arbetsplatsen är viktigast, och något fler inom verksamhetsgren Hus anser att Användning/Självinlärning 

är viktigast.  

 

Väg och anläggning        Hus 

 

  

Figur 6.14 Stapeldiagram som visar resultat för enkätfråga 15 

Figur 6.15 Stapeldiagram som visar resultat för enkätfråga 16 
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Utöver de förbestämda alternativen fick respondenterna även lämna egna svarsalternativ. Respondenterna 

från Hus Stockholm Nord har svarat: 

- “Skall vara så enkelt så ingen bruksanvisning/intro behlövs ss iphone, word, excel, asa osv…” 

- “Att ha så få program som möjligt som täcker in behovet vi har samt at de skall vara så pass 

enkla att hantera att det inte skall krävas speciell support. Idag har vi för många program som är 

för krångliga att använda och då blir det enklare med tex. Mail istället för 360” 

- “En blanding, vissa saker är bra att få utbildning på men andra saker tycker jag personligen är 

bättre att sitta själv och lära mig.” 

 

Respondenter från Väg och anläggning Stockholm svarade enbart enligt valbara alternativ. 

 
Fråga 17. Har du blivit erbjuden att ta digitalt körkort via Skanska Go Mobile? 

Cirkeldiagrammen visar hur stor andel av region Hus Stockholm Nord respektive region Väg och 

anläggning Stockholm som har fått erbjudande att ta digitalt körkort via Skanska Go Mobile. På hussidan 

är det 41,9 % som fått erbjudande till skillnad från väg- och anläggningssidan där endast 27,1 % fått 

erbjudandet. 

 

       Väg och anläggning Stockholm                  Hus Stockholm Nord 

                  

 

 

  

Figur 6.16 Cirkeldiagram som visar resultat för enkätfråga 17 
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Fråga 18. Har du tagit digitalt körkort via Skanska Go Mobile? 

I nedanstående diagram visas hur stor andel av respondenterna som tagit digitalt körkort via Skanska Go 

Mobile. Av respondenterna på hussidan har 25,6 % tagit digitalt körkort till skillnad från väg- och 

anläggningssidan där enbart 14,9 % tagit det. 

 

           Väg och anläggning Stockholm                       Hus Stockholm Nord 

 

                     

 
 

Fråga 19. Vad hindrar dig från att arbeta mer digitalt? 

Diagrammet visar vad som hindrar medarbetare i respektive region att arbeta mer digitalt. Resultaten 

visar att den största faktorn för båda regionerna är tidsbrist.  

Väg och anläggning        Hus 

 

      
 

  

Figur 6.17 Cirkeldiagram som visar resultat för enkätfråga 18 

Figur 6.18 Stapeldiagram som visar resultat för enkätfråga 19 
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Utöver de förbestämda alternativen fick respondenterna även lämna egna svarsalternativ.  

Respondenterna från Hus Stockholm Nord svarade: 

- “För långsamma program och för många klick och val i de flesta.” 

- “Arbetar digitalt med de verktyg som finns tillgängliga. Dock är det skillnad på digitalisering 

och datorisering. Vissa av våra digitala verktyg behöver utvecklas för att vi skall kunna arbeta 

mer effektivt i våra projekt.” 

- “Att jag inte vet vilka fler verktyg som skulle kunna hjälpa mig” 

- “Chefer/kollegor som ej vill satsa/jobba digitalt” 

- “Tidsbrist att hinna lära sig verktygen=)” 

- “Det som mestadels hindrar en till att jobba digitalt är att inte alla UE gör det, Det räcker inte 

att Skanska jobbar digitalt, utan vi måste få med oss både B och UE om det ska vara till någon 

nytta. Sedan kan det vara ett problem med licenser ibland.” 

- “Tidsbrist och att internet hastigheten på projektet är för långsamt.” 

- “Prioriterar annat” 

 
Respondenterna från Väg och anläggning Stockholm svarade: 

- “Inget hinder internt. Snarare beställare som efterfrågar andra redovisningsalternativ.” 

- “Jag använder det jag behöver, kanske skulle vissa moment underlättas om jag hade mer 

kompetens.” 

- “Kunskapen i organisationen känns låg och avsaknaden av styrningen för att implementera nya 

verktyg.” 

- “Egen gubbgrinighet” 

6.2.  Resultat av intervjuer 

Resultatet från intervjustudien har sammanställts utefter fyra teman. Inom varje tema presenteras först 

uppfattningen från respondenter som arbetar inom verksamhetsgren Hus och sedan uppfattningen från 

respondenter som arbetar inom verksamhetsgren Väg och anläggning.  

6.2.1. Positiva effekter av att använda digitala verktyg i projekten 

Medarbetarna inom verksamhetsgrenarna lyfter ett antal positiva effekter med att arbeta med digitala 

verktyg. Samtliga respondenter uppger att programvaran Bluebeam används i projekten, att den är 

lättanvänd och att den fungerar mycket bra. Samtliga respondenter använder Buildsafe för 

arbetsmiljöarbete och den framhålls som effektiv och smidig att använda, rapportering av observationer 

och tillbud görs direkt och supporten beskrivs som lättillgänglig via chattfunktion. Coredination används 

inte av samtliga respondenter men den finns representerad inom båda verksamhetsgrenarna och används 

på olika sätt inom respektive verksamhetsgren. Positiva effekter av att använda digitala verktyg beskrivs 

av båda verksamhetsgrenarna som att det sparar tid i projekten. Respondenterna är överens om att det 

hänt mycket inom digitala verktyg under de senaste åren och att utvecklingen går framåt.  

 

Verksamhetsgren Hus 

Inom verksamhetsgren Hus lyfts programvaran BIM 360 Field av samtliga respondenter som något 

positivt. Programvaran används till olika saker av de olika respondenterna, men bland annat för 

kontrollplaner, checklistor och fråga-svars logg mellan beställaren och Skanska. Samtliga respondenter 

uppger att de kan påverka hur digitala verktyg används i projekten de arbetar i och att de får mycket 

uppmuntran som medarbetare att arbeta digitalt, såväl från kollegor och projektchefer som Skanska 

centralt.  
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“Om vi får allting digitalt, hur många timmar vi bränner ute på plats, hur många maskiner och vad dom 

kostar per byggdag. Om det är allt digitaliserat kan vi ta ekonomiska beslut och åtgärder utefter det.” 

 - Respondent 4, Hus 

 

Andra positiva effekter av att arbeta med digitala verktyg som identifierades inom verksamhetsgrenen är: 

● Att aktuell information går ut till alla parter, alla kommunicerar på samma plats 

● Att dokumentation av projekten går snabbare 

● Att medarbetare tillåts att prioritera utan att glömma bort, parkera ärenden 

● Systematisering av arbetsuppgifter 

● Exakthet och noggrannhet 

● Tidsmässig och ekonomisk effektivitet 

○ Pappershantering minskar 

○ Medarbetare behöver inte leta efter revideringar i ritningar i och med att informationen 

alltid är uppdaterad 

○ Medarbetare slipper vänta på besked och olika dokument, information kommer ut direkt i 

projekten 

○ Organisering av arbetsuppgifter – ett systematiskt sätt att spara ärenden och följa upp 

dom senare 

○ Arbetet i produktionen blir mer noggrant och det uppstår mindre fel 

○ Dokumentationen av projekten blir enklare via digitala verktyg, lättare att ta betalt för 

utfört arbete 

 

Verksamhetsgren Väg och anläggning 

Inom verksamhetsgren Väg och anläggning används BIM 360 Glue av en av respondenterna, det beskrivs 

som att det underlättar arbetet då respondenten snabbt kan ändra och revidera och få ut informationen till 

medarbetare i projektet. Två av de fyra respondenterna uppger att de har stor påverkan och inflytande på 

vilka digitala verktyg som används i produktionen och att deras arbete också uppmuntras. En av 

respondenterna upplever att medarbetare inte får särskilt mycket uppmuntran, utan att de bara får 

acceptera de digitala verktygen.  

 
“Du ser ju, det effektiviserar de dolda kostnaderna, [...] det syns liksom inte en digital arbetssättsbonus 

dyker ju inte upp. Utan det är ju, man slipar bort dolda kostnader, det är så man får bättre ekonomiskt 

utfall av arbetssättet.” 

 - Respondent 4, Väg och anläggning 

 
“Det viktigaste med ett verktyg är ju att det ger någonting. Och vill ju ha att det ger mer tid.”  

- Respondent 2, Väg och anläggning 

 
Andra positiva effekter av att arbeta med digitala verktyg som identifierades inom verksamhetsgrenen är: 

● Att kommunikationen mellan medarbetare underlättas och blir tydligare 

● Att det blir lättare att planera arbetet i produktionen 

● Att effektiviteten överlag ökar 

● Att det blir lättare att dokumentera projekten, medarbetare behöver inte jaga ihop dokumentation 

efter avslutat projekt 

● Att det blir lättare att planera arbetet vilket resulterar i en jämnare arbetsbelastning 

● Tidsmässig och ekonomisk effektivitet 

○ Alla på arbetsplatsen får tillgång till samma information 

○ Det ger en snabbare länk mellan projekten och projektör eller kund 

○ I början tar det längre tid, men ju längre tiden går desto fortare går det 

○ Det underlättar arbetet vilket resulterar i att medarbetare hinner med mer saker 

○ Ritningsförändringar kommer ut direkt på surfplattor till yrkesarbetare 
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6.2.2. Bromsande faktorer i användandet av digitala verktyg i projekten 

Gemensamt för båda verksamhetsgrenarna är att några av respondenterna upplever att de digitala 

verktygen och arbetssätten är spretiga, det beskrivs som att det inte finns en tydlig linje att arbeta efter. 

Idéer och nya arbetssätt beskrivs som att det dels kommer från Skanska centralt men också från 

medarbetare i andra projekt som de blir tipsade om och får kontakta själva. En av respondenterna 

beskriver det som mun mot mun-metoden. 

 
Supportfunktioner beskrivs också som ett problem i användandet av digitala verktyg av respondenter 

inom båda verksamhetsgrenarna, det finns en otydlighet i vem de ska höra av sig till när problem uppstår, 

olika programvara och applikationer har ofta olika supporter och respondenterna upplever att det kan vara 

svårt att veta vem de ska kontakta. När de väl får kontakt med supporten uppger samtliga respondenter att 

den fungerar bra.  

 

 “Inställning hos en del och spretighet att det testas en massa bra saker men att det inte finns en linje. 

Och att det ibland går väldigt långsamt.” 

 - Respondent 1, Hus 

 

“Det finns en väldig massa goda idéer. Det finns väldigt många olika arbetssätt men inga spikade 

arbetssätt.” 

- Respondent 1, Väg och anläggning 

 

Verksamhetsgren Hus 

En bromsande faktor i användandet av digitala verktyg beskrivs inom verksamhetsgren Hus som problem 

med specifika programvaror eller applikationer. Flera av respondenterna beskriver problem relaterade till 

olika programvaror.  

 
“Det enda dåliga med den är att man inte kan göra arbetsberedningen i telefonen eller på paddan, då 

måste man ju ha bokat ett möte, och som arbetsledare springer man mycket ute på bygget. [...] istället för 

att gå hit, ta med sig datorn, så tar det mycket längre tid.” - Respondent 2, Hus, om 

Arbetsberedningsapplikationen 

 
Vad gäller delning av projektinformation via digitala verktyg har respondenterna olika uppfattning, några 

tycker att det fungerar bra och att kommunikationen blir tydligare medan några menar att de digitala 

kontaktytor som finns inte används i någon större omfattning. Att få ut information till underentreprenörer 

samt att inkorporera dem i Skanskas digitala arbetssätt beskrivs som en utmaning av två av 

respondenterna.  

 
“Men just projektinformation har vi inget bra sätt att dela ut, det är bara genom mail. [...] Speciellt ut till 

våra underentreprenörer. Och hur får vi ut information till alla dom liksom, det är jättesvårt.”  

- Respondent 2, Hus 

 
Andra bromsande faktorer som identifierades inom verksamhetsgrenen är: 

● Att det finns olika arbetssätt i olika distrikt, när distrikten sedan arbetar tillsammans i större 

projekt finns ingen enighet i hur distrikten ska arbeta 

● Stor arbetsbelastning på den som har digitalt ansvar i projekten, de får ofta ett helhetsansvar för 

allt som rör digitala lösningar 

● Att få alla i projekten att använda de digitala verktygen 

● Att det är resurskrävande att få med underentreprenörer i de digitala arbetssätten 

● Bristande uppföljning vid utbildningar och när nya verktyg ska implementeras i början av projekt 
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● Inställningen hos medarbetare, en del tycker att de digitala verktygen är krångliga och att nyttan 

med dem inte förmedlas tydligt 

 

Verksamhetsgren Väg och anläggning 

Inom verksamhetsgren Väg och anläggning beskrivs själva användandet och implementeringen av 

digitala verktyg som ett problem. En av respondenterna uppger att projekten behöver stöd med det mesta 

kring digitala verktyg, och att kunniga medarbetare borde komma ut i projekten och hjälpa till. Två av 

respondenterna uppger att det inte finns någon utsedd person att fråga om hjälp när det gäller digitala 

verktyg, utan att medarbetare i projekten försöker hjälpa varandra så gott det går. Av de andra två 

respondenterna som har roller som arbetsledare och platschef uppger den ena att det är hen medarbetare 

går till när de behöver lära sig att använda nya applikationer och programvara. Den andra menar att 

projekten inte får något stöd när medarbetare behöver lära sig nya programvara och applikationer och 

efterlyser tydliga direktiv uppifrån: 

 
“Jag kan ju tycka att det vore lämpligt att ha nån som säger till, paketera dom här fem verktygen, nästa 

varv är det dom här tio, och nästa dom här femton men börja med dom här fem. Sen följ upp det.”  

- Respondent 2, Väg och anläggning 

 
Vidare är avsaknaden av en plan för verksamhetsgrenen återkommande hos respondenterna. Respondent 

1 menar att det känns som att projekten utvecklar det digitala arbetet om och om igen i projekten, utan att 

arbetssättet återanvänds i nya projekt.  

 

“Förväntar du dig att projekt ska utveckla något projektvis så kommer du få en individuellt digitaliserad 

arbetsplats och den kommer att vara ny varje gång du startar ett projekt. Det behöver finnas en manual 

för hur vi ska göra.”  

- Respondent 1, Väg och anläggning 

 

Andra bromsande faktorer som identifierades inom verksamhetsgrenen är: 

● Att projekten belastas med interna kostnader när de väljer att använda digitala verktyg 

● En standardiserad tröghet i byggbranschen, alla medarbetare är inte förändringsbenägna 

● Brist på uppföljning av utbildningar, kunskapen i digitala verktyg stannar inte hos medarbetare 

● Praktiska problem, som när hårdvara krånglar eller slutar fungera 

● Avsaknad av tydliga riktlinjer och arbetssätt  

● Att få med alla medarbetare i projekten på de digitala arbetssätten 

6.2.3. Främjandet av digitala verktyg i projekten 

Respondenterna i båda verksamhetsgrenarna anser att Skanska har för avsikt att främja digitalt arbete i 

projektet. Det råder dock skilda åsikter i hur främjandet faktiskt framgår i projekten. Det finns kurser på 

Skanskas intranät, så kallad e-learning, som majoriteten av respondenterna är medvetna om. Dom anses 

dock enbart ge grundläggande kunskaper och respondenterna anser att få lära sig av en person som 

kommer ut till projekten skulle vara att föredra. 

 

På frågan hur Skanska stödjer medarbetare som behöver lära sig använda nya applikationer och 

programvara i projekten svarade respondent 1, Hus: “Ganska bra tycker jag nog, för det finns kurser och 

sånt där. Man skulle nog kunna göra det enklare och bättre.” 

 

Verksamhetsgren Hus 

Samtliga respondenter från verksamhetsgren Hus upplever att Skanska uppmuntrar dem att arbeta digitalt 

i projekten. Respondenterna är medvetna om vilka digitala verktyg Skanska rekommenderar via Basnivå 
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Hus och PiV-karta, de vet också vart de kan vända sig om det skulle uppstå problem i användandet. 

Vidare anser respondenterna att digitala coacher och ledare är till stor hjälp ute i projekten. De upplever 

att om det uppstår problem i användandet eller om de behöver vägledning i något digitalt verktyg kan de 

vända sig till digitala ledare för stöd.  

 
På frågan om vilken uppmuntran medarbetarna får att använda digitala verktyg i projekt svarade 

respondent 2, Hus: “Jättemycket tycker jag. Det är väldigt positivt. Det är det och säkerhet det känns som 

att man, när man gör någonting lite extra inom digitala verktyg eller inom säkerhet då får man stora 

applåder från Skanska.” 

 
“...det är ju hen man går till om det är någonting man undrar, hen visar om man behöver guidning, hen 

hjälper liksom att få med sakerna både ut på iPads ut på bygget och såna saker.”   

- Respondent 1, Hus, om digital ledare på arbetsplats 

 

Andra faktorer som främjar användandet av digitala verktyg inom verksamhetsgrenen är: 

● Grundläggande riktlinjer i digitalt arbete i form av Basnivå hus och PiV-karta 

● Möjligheten att påverka vilka digitala verktyg som används 

● Direktkontakt med utgivare av programvara 

 

Verksamhetsgren Väg och anläggning 

I verksamhetsgren Väg och anläggning tenderar främjandet av arbetet med digitala verktyg att komma 

från medarbetare i projekten. Det digitala arbetet drivs av personer som har ett personligt engagemang i 

digitala verktyg. Support och stöd drivs på liknande sätt där medarbetare i projekten får söka sig till den 

person i projektet som har ett personligt engagemang för att få hjälp med eventuella problem.  

 
På frågan hur Skanska stödjer medarbetare som behöver lära sig att använda nya applikationer och 

programvara i projekten svarade respondent 2, Väg och anläggning:  

“Nej alltså, vi får inget stöd. Utan då får vi ringa och jaga, förhoppningsvis hitta rätt. Det kanske är en 

kollega som kan någonting. Det är min uppfattning.”  

 
Respondent 1, Väg och anläggning, är en av personerna i sitt projekt som är engagerad i digitala verktyg. 

På frågan om hur Skanska stödjer medarbetare som behöver lära sig att använda nya applikationer och 

programvara i projekten svarar hen: “Medarbetare kommer till mig typ. Det finns lite kurser för dom som 

vill lära sig orientera i modellen i Navisworks till exempel men inte mycket mer än så.” 

 
Andra faktorer som främjar användandet av digitala verktyg inom verksamhetsgrenen är: 

● Möjlighet att påverka vilka digitala verktyg som används 

● Stöd från enheten Operationell effektivitet 

6.2.4. Önskemål och idéer hos medarbetare 

Inom verksamhetsgrenarna finns olika idéer för hur arbetet med digitala verktyg kan förbättras och 

utvecklas. Inom båda verksamhetsgrenarna lyfts önskemål om resurser i form av kunnig personal som kan 

stödja och hjälpa projekten att implementera digitala verktyg redan i planerings- och uppstartsfasen.  

 

“Där hade det varit kanon om man hade någon liten guru som kommer ut och jobbar på projektet i 

början, i uppstarten, i planeringsfas och så här ska man kunna göra, bygga upp.” 

- Respondent 2, Väg och anläggning 

 
Inom båda verksamhetsgrenarna önskas uppföljning av de utbildningar som hålls i projekten.  
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“Du måste ju använda programmet efteråt, risken är ju att man går kursen, sitter inte med det på ett 

halvår, och sen så är man ju tillbaka där man är.”  

- Respondent 4, Väg och anläggning 

 

Verksamhetsgren Hus 

En av respondenterna lyfter att de i projektet har en bra plan för hur det digitala arbetet ska gå till, 

respondenten är också digital ledare i produktion och har ett stort inflytande på användandet av digitala 

verktyg.  

 

“Alltså, egentligen har vi en väldigt bra plan för hur vi vill jobba digitalt. Speciellt i verksamhetsgrenen 

Hus är det väldigt bra utarbetat.”  

- Respondent 3, Hus 

 

En annan respondent hade ett önskemål om en applikation för att hyra maskiner och verktyg till 

arbetsplatserna och därmed ha översikt av vad som faktiskt finns på arbetsplatsen och kostar pengar. 

 

Respondent 1, Hus, menar att: “... det händer ju att vi hyr ut saker i början på projekt, sen ligger det i en 

låda tills det är dags att packa ihop och åka därifrån”.  

 

Respondenten poängterar att ett bygge i miljardklass kan ha kostnader på mellan 4-7 miljoner kronor i 

maskiner och verktyg som hyrs under onödigt lång tid. 

 
Andra önskemål och idéer som identifierats i verksamhetsgrenen är: 

● System där medarbetare kan checka av att det tagit del av information 

● Daglig uppföljning av användandet av digitala verktyg 

● Skräddarsydda paketlösningar med digitala verktyg till varje projekt 

● Använda redan utvecklade applikationer, inte interna 

 

Verksamhetsgren Väg och anläggning 

Inom verksamhetsgren Väg och anläggning önskas paketlösningar för de digitala verktygen, samt resurser 

som ser till att verktygen används som de ska, från början. Gemensamma arbetssätt i de digitala verktygen 

efterlyses också, så att alla i projekten arbetar på samma sätt och enkelt kan förstå varandra. 

 
“... jag skulle ju efterlysa en fast arbetsplan. Det hade varit trevligt att få jobba efter en linje där dom 

säger att såhär ska vi göra. Då hade jag haft en anledning att ringa supporten om något strular för då vet 

dom också att det är såhär vi ska göra.” 

 - Respondent 1, Väg och anläggning 

 
Andra önskemål och idéer som identifierats i verksamhetsgrenen är: 

● Heltäckande programvara där de flesta digitala verktygen finns inbakade 

● Få ut kunnig personal från huvudkontoret till projekten 

● IT-samordnare eller digital roll i projekten som stödjer arbetet med digitala verktyg 

● Likvärdiga arbetssätt för alla medarbetare 

● En manual som informerar medarbetarna om hur de inom Skanska ska arbeta med digitala 

verktyg 

● Ett nätverk med projektörer alternativt kommunikationsväg till projektörer där Skanska kan 

förklara hur de vill kunna använda en modell 
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7. Analys 

Syftet med studien är att kartlägga vilka digitala verktyg som används inom Skanskas produktion samt 

jämföra användandet av digitala verktyg inom verksamhetsgrenarna. Studien lägger tonvikt vid hur 

användandet av digitala verktyg främjas av Skanska centralt. Resultatet visar att det finns skillnader i 

arbetet med digitala verktyg mellan verksamhetsgrenarna och att de digitala verktygen används i större 

utsträckning inom verksamhetsgren Hus. Anledningar till att verktygen inte används i samma 

utsträckning inom Väg och anläggning är skillnader i Skanskas organisation, där digitala roller finns inom 

verksamhetsgren Hus, men saknas inom Väg och anläggning. Skillnader kan också ses i hur stor andel av 

medarbetarna som använder specifika verktyg inom verksamhetsgrenarna. På hussidan finns det fler 

strategier för hur arbetet med digitala verktyg ska främjas i projekten.  

7.1.  Analys av enkäter 

I resultatet av enkätens första fråga syns respondenternas åldersfördelning. Mellan de som svarat på 

enkäten är åldersfördelningen jämn.  

 
I enkätens andra fråga fick respondenterna ange sin högsta avslutade utbildning. Resultatet visar att 

verksamhetsgren Hus har en högre utbildningsnivå, dock kan vidare slutsatser av detta inte dras. Frågan 

hade gett ett bättre och tydligare svar om den hade varit ställd som ”Har du via din utbildning fått kurser i 

digitala verktyg?”. Detta för att generell utbildningsnivå inte kan kopplas direkt till användandet av 

digitala verktyg.  

 
På fråga 5 i enkäterna uppger verksamhetsgren Väg och anläggning att de använder Coredination i högre 

utsträckning än verksamhetsgren Hus. Detta kan bero på att Coredination bland annat används för att 

logga transporter med schaktmassor, vilket ofta är en stor del av ett väg- och anläggningsprojekt. I 

svarsalternativen på enkätfråga 5 fanns ett antal färdiga alternativ och ett öppet alternativ där 

respondenterna själva kunde fylla i de digitala verktyg som de använder. Möjligen hade studiens utfall 

blivit annorlunda om andra digitala verktyg hade lyfts fram i svarsalternativen.  

 
I fråga 6 syns skillnader i vilka plattformar som används för informationshantering i projekten. 

Verksamhetsgren Hus använder de nyare lösningarna Sharepoint och Apricon i större utsträckning. Väg 

och anläggning använder den traditionella mappstrukturen på G:-disken i ungefär samma utsträckning 

som de använder Sharepoint. Verksamhetsgren Hus har Basnivå hus att arbeta efter, där det uttryckligen 

står att projektytan ska vara Sharepoint och inte G:-disken, vilket med största sannolikhet är en anledning 

till att Hus använder de nyare lösningarna i större utsträckning.  

 
På fråga 8 svarar 44,9 % av respondenterna från verksamhetsgren Väg och anläggning att de inte har en 

digital coach, 42,9 % vet inte om de har en digital coach. Noterbart är att det inte finns en digital coach 

inom region Väg och anläggning Stockholm, det finns däremot en digital ledare, som respondenterna kan 

ha uppfattat som digital coach. Alternativt kan respondenter, som svarat att de har en digital coach inom 

verksamhetsgrenen, gjort det på grund av att de arbetar i samverkansprojekt där hussidan av projektet har 

en digital coach. Inom Hus Stockholm Nord bör alla projekt vara kopplade till regionens digitala coach.  

7,0 % av respondenterna har svarat att de inte vet om projektet har en digital coach och har 16,3 % har 

svarat att deras projekt inte har en digital coach. Detta beror förmodligen på att respondenterna inte vet 

om att en digital coach är kopplad till projektet, vilket är ett problem i sig eftersom att den digitala 

coachen ska finnas som stöd till projektet. 

 

I svaren på fråga 9 konstateras att nästintill alla respondenter anser att Skanska strävar efter att arbeta mer 

digitalt. Detta tyder på att Skanska lyckats förmedla till medarbetarna att företaget har en digital vision. I 
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fråga 10 framkom att problem finns inom båda verksamhetsgrenarna med delning av projektinformation 

digitalt, 57,1 % av respondenter från Väg och anläggning respektive 53,5 % från Hus upplever problem. 

Om ett enhetligt arbetssätt togs fram för delning av projektinformation digitalt kan detta problem 

avhjälpas. Under intervjustudien framkom att det finns många tolkningar på ordet projektinformation, 

några respondenter hänvisade till in- och utcheckning av ritningsfiler, en annan till mejlkontakt och en 

tredje pratade om OneSkanska. Svaren skulle se annorlunda ut om frågan hade specificerats ytterligare. 

 

Fråga 11 undersökte om respondenterna upplevde att supporten var tillräcklig för digitala verktyg. 42,9 % 

av respondenterna på Väg och anläggning ansåg att supporten är otillräcklig, motsvarande siffra på 

hussidan är 27,9 %. Att verksamhetsgren Hus i högre utsträckning anser att supporten är tillräcklig kan 

bero på att de har digitala ledare i projekten som finns på plats och erbjuder hjälp direkt när problem 

uppstår. I följdfrågan kunde respondenterna välja att svara med egna ord vad de saknade vad gäller 

teknisk support och stöd. I verksamhetsgren Hus svarade respondenter att programmen ska kunna 

användas utan långa manualer, att projektsupporten inte är tillräcklig samt att det är mycket nytt som ska 

hinnas med i projekten med samma resurser som innan. Detta trots att det ska finnas digitala ledare i 

produktion inom varje projekt. 

 
Likt verksamhetsgren Hus upplever Väg och anläggning att tidsbrist gör att medarbetare inte hinner gå 

kurser för de nya verktygen och tillämpningarna som kommer, samt att programmen inte är tillräckligt 

användarvänliga. Vidare menar flera respondenter från Väg och anläggning i sina egna svar att de inte vet 

vem de ska fråga om hjälp, merparten av de svarande efterlyser någon form av projektstöd som finns på 

plats i projekten. En lösning på det problemet är att verksamhetsgren Väg och anläggning likt Hus kan få 

en digital ledare i varje projekt, samt en samordnande digital coach på regionnivå.  

 

I fråga 13 svarar verksamhetsgren Hus att de anser Buildsafe och BIM 360 Field vara viktigast i sitt 

dagliga arbete i högre utsträckning än vad Väg och anläggning gör. Detta kan bero på att BIM 360 Field 

tillhör Basnivå hus, och att verksamhetsgrenen har digitala ledare i projekten som kan se till att tillbörlig 

utbildning hålls, antingen av de själva, digital coach eller annan kompetent resurs inom regionen. BIM 

360 Field används och är tillämpbart även inom verksamhetsgren Väg och anläggning men används inte i 

samma utsträckning. En ökad användning av BIM 360 i de projekt där programvaran är tillämplig är en 

utvecklingsmöjlighet för Skanska. Att verksamhetsgren Hus anser Buildsafe vara viktig i sitt dagliga 

arbete i en högre utsträckning än vad Väg och anläggning gör kan bero på att de använder den i större 

utsträckning (enkätfråga 5). Buildsafe rekommenderas dock för båda verksamhetsgrenarna från Skanska 

centralt, därför bör det satsas på ett utökat användande även inom verksamhetsgren Väg och anläggning.  

 
På frågan vad som är viktigast för att utvecklas i användandet av digitala verktyg svarar respondenter från 

Väg och anläggning att de vill ha utbildning på arbetsplatsen där någon visar hur arbetet genomförs, det är 

det mest efterfrågade alternativet även för svarande på hussidan. Dock är det en större andel av 

respondenter från Väg och anläggning vill ha utbildning på arbetsplatsen. Det motsatta gäller för 

alternativet användning/självinlärning, där anser en större andel av husrespondenter anser att det är 

viktigast för att de ska lära sig att använda digitala verktyg. Att Väg och anläggning i högre utsträckning 

anser att utbildning på arbetsplatsen är viktigast kan kopplas till svaren på fråga 12 där respondenter från 

verksamhetsgrenen önskar att kunniga personer fanns på plats i projekten för att kunna utbilda och svara 

på frågor. Att en stor andel av hussidan också anser att utbildning på arbetsplatsen är det viktigaste tyder 

på att de digitala ledarna och coacherna gör ett viktigt jobb i att finnas på plats och kunna utbilda och 

stödja personal om behov finns. Att hussidan anser att användning och självinlärning är viktigt tyder på 

att de har en större kompetens och trygghet i de digitala verktygen. I resultaten från intervjustudien syns 

att respondenter på hussidan i större utsträckning pekar på problem i specifika verktyg. Detta tyder på att 

respondenterna är väl införstådda i hur programmen fungerar, i och med att de i större utsträckning än 

Väg och anläggning lyfter specifika problem i programvara och applikationer. 
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I fråga 19 uppgavs tidsbrist som det största hindret för medarbetarnas digitala arbete inom båda 

verksamhetsgrenarna. Det är av vikt att utbildningar uppfattas som effektiva och nödvändiga av 

medarbetarna, detta styrker också att utbildning på plats i projekt är en bra lösning, då medarbetarna 

slipper restid. I intervjuerna såväl som i enkätfråga 16 framkommer flera olika idéer och önskemål om hur 

medarbetarna vill få utbildning i digitala verktyg. En fördel i stora företag är möjligheten att erbjuda olika 

typer av utbildningar, där utbildning på plats är en del, såväl som e-learning, självinlärning och 

möjligheten att kontakta IT-support.  

 
Att verktygen inte känns nödvändiga angavs som orsak av en större andel av medarbetare inom 

verksamhetsgren Hus än inom Väg och anläggning. Under intervjuerna framkom att dubbelarbete ibland 

är ett problem i BIM 360, då verktyget har flera funktioner som också finns i andra program och 

applikationer. 

 
Det är en större del av respondenterna inom Väg och anläggning än inom Hus som uppger att de saknar 

utbildning i specifika verktyg, det är också en betydligt större andel av respondenter från Väg och 

anläggning som anger att ett hinder för det digitala arbetet är att det är krångligt. Både avsaknad av 

utbildning och det upplevda krånglet kan kopplas till avsaknaden av digitala roller och strategier inom 

verksamhetsgren Väg och anläggning.  

7.2.  Analys av intervjuer 

Som nämnts tidigare intervjuades medarbetare i olika projekt från verksamhetsgren Hus och 

verksamhetsgren Väg och anläggning. I detta avsnitt jämförs verksamhetsgrenarnas arbete med digitala 

verktyg. Vidare analyseras deras svar och kopplas till den teoretiska referensramen.  

7.2.1. Förändringsprocesser 

I intervjuerna framgår det att verksamhetsgrenarna Hus respektive Väg och anläggning har arbetat med 

skilda strategier för att uppmuntra användandet av digitala verktyg. De framgångsfaktorer Gulliksen et al. 

(2018) identifierat för förändringsarbete, transformativt ledarskap, delaktighet, interna förändringsagenter 

och vidmakthållande, går att relatera direkt till arbetet med digitala verktyg i verksamhetsgren Hus.  

 
Verksamhetsgren Hus har en väl etablerad grund för vilka digitala verktyg som bör användas i projekt 

genom Smarta projekt, Basnivå hus och PiV-karta vilket flertalet respondenter lyfter som något positivt. 

Respondent 2 från verksamhetsgren Hus upplever också att Skanska centralt uppmuntrar användandet av 

digitala verktyg. Detta är i enlighet med Gulliksens et al. (2018) beskrivning av transformativt ledarskap 

där medarbetare bör motiveras och entusiasmeras i förändringsprocesser.  

 

Respondenterna från verksamhetsgren Hus uppger att de har möjlighet att påverka arbetet med digitala 

verktyg i projekt och även att nya idéer välkomnas av Skanska centralt. Det finns därmed både 

delaktighet i arbetet med digitala verktyg i projekt samt en möjlighet att komma med nya idéer och 

påverka Skanskas arbete med digitala verktyg. Detta beskriver Gulliksen et al. (2018) som viktiga 

faktorer i en förändringsprocess.  

 
Respondenterna från verksamhetsgren Hus uppger samtliga att de har stöd från antingen en digital coach 

eller en digital ledare i deras arbete. De upplever att de kan vända sig till dem för hjälp med enkla frågor 

samt att de stöttar projekten med implementering av nya verktyg. Detta uppfyller de egenskaper som 

Gulliksen et al. (2018) menar att interna förändringsagenter bör besitta.  
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Respondenterna från verksamhetsgren Hus upplever en avsaknad av klara arbetsdirektiv kring digitala 

verktyg. Respondent 1 uppger att det finns en spretighet och att det saknas en linje i arbetet. Hen menar 

också att inställningen hos vissa medarbetare är bromsande för det digitala arbetet. Respondent 4 

beskriver problemet som uppstår då det saknas en konkret plan. Hen menar att detta innebär att 

medarbetare faller tillbaka i den rutin de är vana att arbeta i. Detta står i kontrast till vad Gulliksen et al. 

(2018) menar behövs för vidmakthållande. Skanskas utmaning blir här att vidmakthålla de digitala 

arbetssätt som företaget inför, exempelvis genom kontinuerlig uppföljning av utbildningar som hålls i 

projekt.  

 

Till skillnad från verksamhetsgren Hus, saknar verksamhetsgren Väg och anläggning transformativt 

ledarskap centralt från Skanska. Det saknas direktiv och motivering till varför specifika verktyg ska 

användas. Uppmuntran och engagemang till användandet av digitala verktyg i projekten upplevs av 

respondenterna komma från engagerade medarbetare i projekten. Här skulle Skanska tjäna på att etablera 

en basnivå även för verksamhetsgren Väg och anläggning att utgå ifrån i det digitala arbetet, för att vidare 

motivera och entusiasmera medarbetare. Yukl (2012) framhåller att gemensamma ideal och synsätt hos 

ledare är en förutsättning för att samarbete mellan alla nivåer ska uppnås, detta innebär att en gemensam 

uppfattning om de digitala arbetssätten bör eftersträvas i hela Skanskas organisation.  

 
Medarbetarna i verksamhetsgren Väg och anläggning känner att de kan påverka arbetet med digitala 

verktyg i projekten. De upplever att förslag tas emot av Skanska och är därmed delaktiga och påverkar det 

digitala arbetet.  

 
Det finns interna förändringsagenter i form av engagerade medarbetare inom verksamhetsgren Väg och 

anläggning. De är däremot inte designerade av Skanska att agera stödpersoner i projekten, med undantag 

för en respondent som är anställd i avseendet att stötta digitalt arbete i ett specifikt digitalt verktyg, utan 

att vara digital ledare. Respondenter uttrycker, trots avsaknaden av uttalade digitala ledare inom 

verksamhetsgrenen, att det finns stöd att få av medarbetare i projekten. 

 
Avsaknaden av en plan och den upplevda bristen på uppföljning av utbildningar i digitala verktyg innebär 

att det digitala arbetet inte vidmakthålls inom företaget. Här bör Skanska arbeta mer med att motivera 

medarbetare i projekt genom att tydligt visa de vinningar som digitalt arbete medför samt presentera en 

plan för vidareutveckling av arbetet med digitala verktyg i projekt.  

 
Förändringsprocesser inom verksamhetsgrenarna skiljer sig åt. Verksamhetsgren Hus har en etablerad 

grund, med rekommendationer och mål, som de kan använda som referens vid val av verktyg till projekt. 

Detta skiljer verksamhetsgren Hus från verksamhetsgren Väg och anläggning där det inte finns något som 

motsvarar Basnivå hus, Smarta projekt eller Projekt i världsklass. Medarbetare inom båda 

verksamhetsgrenarna känner dock att de kan bidra till och påverka de digitala arbetssätten i projekten.  

 

Inom båda verksamhetsgrenarna finns interna förändringsagenter. Verksamhetsgren Hus har ett etablerat 

tillvägagångssätt för att placera personer med kunskap i digitala verktyg ute i projekten, genom digitala 

coacher och ledare i produktion. Inom verksamhetsgren Väg och anläggning dyker dessa roller upp 

organiskt genom att medarbetare med intresse för och kunskap i digitala verktyg bistår projekten med sin 

kompetens. De digitala ledarna som finns på hussidan är en del av en samordnad struktur vilket ger dem 

en säkerhet och någonstans att vända sig om de själva behöver hjälp med sitt arbete. De engagerade 

individerna på väg- och anläggningssidan kan inte luta sig mot en digital coach och har inte en digital 

plan att följa. Där den digitala ledaren har hjälp på hussidan står den engagerade individen ensam på väg- 

och anläggningssidan. Enligt respondenter upplevs projekten på som individuellt digitaliserade. Att dessa 

engagerade individer på väg- och anläggningssidan inte har en definierad arbetsgång för sitt stöd till sina 

medarbetare kan bidra till den individuellt digitaliserade arbetsplatsen.  
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Majoriteten av medarbetare i verksamhetsgrenarna har efterfrågat personer med kompetens i projekten. 

Det kan, av denna anledning, vara intressant att se på kunskapen om digitala verktyg som en tyst kunskap. 

Många respondenter upplever det som tillräckligt att läsa sig till kunskap om hur de använder digitala 

verktyg. För att nå en punkt där det är möjligt, kan medarbetaren behöva vissa förkunskaper. Denna 

kunskap kan liknas med tyst kunskap, av Michael Polanyi som lyfts av Gulliksen et al. (2018). Detta 

styrker ytterligare argumenten för att utveckla Skanskas praktiska arbete med digitala verktyg i projekten. 

Samtliga medarbetare som arbetar med digitala verktyg bör även ses som reflekterande praktiker, en term 

myntad av Donald Schön som tas upp av Gulliksen et al. (2018). Skanskas arbete med digitala ledare och 

coacher är ett exempel på framgångsrikt arbete med reflekterande praktiker. Arbetet har bevisligen lett till 

ett utökat arbete med digitala verktyg i verksamhetsgren Hus. 

 
Båda verksamhetsgrenarna saknar, enligt respondenterna, uppföljning av utbildningar. Detta leder till 

spretighet och således en avsaknad av vidmakthållning av det digitala arbetet. Här blir Skanskas utmaning 

att stötta arbetarna i det digitala arbetet utan att belasta deras dagliga arbete. Respondent 4 från 

verksamhetsgren hus menar att individer inte kommer förändra och upprätthålla sina digitala 

arbetsuppgifter om det nya arbetssättet inte underlättar jobbet som redan ligger på skrivbordet. 
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8. Slutsatser 

Nedan presenteras studiens slutsatser. Målet med studien var en jämförelse av vilka digitala verktyg som 

används inom verksamhetsgrenarna Hus respektive Väg och anläggning. Målet var också att redogöra för 

Skanskas strategier och målsättningar för användandet av digitala verktyg samt att redovisa hur Skanska 

uppmuntrar användandet av digitala verktyg i produktionen. 

Vilka digitala verktyg rekommenderas och används inom verksamhetsgrenarna Hus respektive Väg och 

anläggning? 

 
Avsikten med den första frågeställningen var att undersöka vilka digitala verktyg som används inom 

verksamhetsgren Väg och anläggning och vilka som används inom verksamhetsgren Hus. Utifrån den 

kvantitativa undersökningen går det att identifiera vilka verktyg som används inom verksamhetsgrenarna. 

Rekommendationer från Skanska skiljer sig åt inom verksamhetsgrenarna. Verksamhetsgren Hus får 

rekommendationer via Basnivå hus, Smarta projekt och Projekt i världsklass. Dessutom har de stöd i 

projekten i form av digitala ledare som kan driva arbetet med digitala verktyg. Till skillnad från 

verksamhetsgren Hus får verksamhetsgren Väg och anläggning inga rekommendationer centralt från 

Skanska förutom Go Mobiles allmänna rekommendationer och Projekt i världsklass.  

 

Används de digitala verktygen i större mätbar utsträckning i någon av verksamhetsgrenarna? 

- Om ja, varför används de inte i samma utsträckning och vad påverkar användandet? 

 
Syftet med frågeställningen var att undersöka om någon av verksamhetsgrenarna använder digitala 

verktyg i större utsträckning än den andra och vidare hitta orsaken till skillnaden, skulle den finnas. 

Studien visar att verksamhetsgren Hus använder digitala verktyg i större mätbar utsträckning än 

verksamhetsgren Väg och anläggning. Orsaken till denna skillnad är Skanskas arbete med strategier och 

stöd av användandet av digitala verktyg inom verksamhetsgren Hus. 

 

På vilka sätt främjas användandet av digitala verktyg från Skanska centralt inom verksamhetsgrenarna 

Hus respektive Väg och anläggning? 

 

Frågeställningen syftar till att undersöka hur verksamhetsgren Hus och verksamhetsgren Väg och 

anläggning främjar användandet av digitala verktyg. Studien visar att det främjande arbetet skiljer 

verksamhetsgrenarna åt. Verksamhetsgren Hus har en etablerad grund för vilka verktyg som 

rekommenderas och det finns en plan för hur man hjälper medarbetare i projekt att använda digitala 

verktyg. Arbetet främjas genom rollerna digital coach och digitala ledare i produktion, och genom 

standarder som Basnivå hus, Smarta projekt och Projekt i Världsklass. Verksamhetsgren Väg och 

anläggning saknar rekommendationer, annat än applistan som finns på Go Mobile och Projekt i 

världsklass. Stöd i projekten kommer från engagerade individer som inte har stöd och riktlinjer uppifrån i 

organisationen.  
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8.1.  Förslag till vidare studier 

Mot bakgrund av studiens resultat och slutsats följer här tre rekommendationer för vidare studier.  

 

Digitala verktyg i samarbete mellan Skanska och underentreprenörer 

En studie som undersöker förhållandet mellan Skanska och underentreprenörer i användandet av och 

utbildning i digitala verktyg. 

 
Entreprenadform och digitala verktyg 

En studie som undersöker hur entreprenadformen påverkar användandet av digitala verktyg. I studien kan 

undersökas hur avtal och förhållande mellan beställare och Skanska påverkar de digitala arbetssätten.  

 
Branschgemensamma standarder 

En studie som undersöker flera byggföretag för att utforska möjligheter och intresse för 

branschgemensamma standarder i digitala verktyg. 
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9. Rekommendationer 

Ett antal rekommendationer till Skanska har tagits fram. Inom båda verksamhetsgrenarna behövs en 

tydlighet uppifrån i vilka verktyg som ska användas och varför. 

9.1.  Verksamhetsgren Hus 

Verksamhetsgren Hus rekommenderas att fortsätta utveckla arbetet med Basnivå hus, Projekt i 

världsklass, Smarta projekt och uppföljning av kunskapen i digitala verktyg i projekt. Studien visar att en 

plan och direktiv för användning av digitala verktyg samt kontinuerlig kunskapsuppdatering gynnar 

medarbetarna i produktionen samt förändringsprocessen mot ett mer digitaliserat arbete. 

 
Verksamhetsgren Hus rekommenderas att fortsätta utveckla arbetet med digitala coacher och digitala 

ledare i produktion så att dessa blir etablerade roller vid behov av stöd i alla projekt.  

9.2.  Verksamhetsgren Väg och anläggning 

Verksamhetsgren Väg och anläggning rekommenderas att tillsätta digitala roller i projekten, ett förslag är 

att anamma modellen med digitala ledare i produktion och digitala coacher som verksamhetsgren Hus 

arbetar efter.  

 
Verksamhetsgren Väg och anläggning rekommenderas att införa Basnivå Väg och anläggning, där 

rekommendationer för vilka digitala verktyg som ska tillämpas i projekten finns, från projekteringsskede 

till produktion. 
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