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Sammanfattning

Rapporten beskriver resultatet av en undersökning av IT-användningen i bygg- 
och fastighetssektorn 2011, med jämförelser mot liknande utförda undersökningar 
vid tidigare tillfällen. Ett urval av 1507 arbetsställen har tillfrågats om deras 
IT-användning i en webbenkät, som resulterade i 294 inkomna svar. Resultatet 
presenteras dels för sektorn som helhet, dels uppdelat på kategorierna arkitekter, 
tekniska konsulter, entreprenörer, fastighetsförvaltare samt materialindustrin.

IT-användningen i sektorn sker på olika nivåer. På den grundläggande nivån 
sker utvecklingen av allmänt IT-stöd på ett motsvarande sätt som i samhället i 
övrigt. Infrastrukturen i form av datorer och uppkopplingar är god och företagen 
har IT-stöd för grundläggande administrativa funktioner.

IT-stöd för kärnverksamhet, det vill säga som stöd i bygg- och fastighetsproces-
serna, finns och används, men har inte helt tagit över befintliga manuella rutiner. 
Framför allt används IT för att effektivisera befintliga arbetssätt och processer, 
och göra dem snabbare. IT används också allt mer för kommunikation och för 
informationsutbyte mellan aktörer i sektorn. Här sker utveckling bland annat 
inom BIM (Building Information Modelling) och EDM (Electronic Document 
Management) som påverkar sektorns sätt att arbeta påtagligt. En utmaning, och 
i viss mån paradox i detta är att enskilda företag som använder IT för innovation 
och utveckling av affärer inte alltid når konkurrensfördelar eftersom de är verkar 
i samma process som tidigare. Här krävs att fler aktörer utvecklas åt samma håll 
för att de stora effekterna ska uppstå i projekten.



6



7

KAPITEL I 

Inledning

På samma sätt som i andra industrier och som i samhället i allmänhet har IT 
haft effekter på hur byggsektorn bedriver sin verksamhet. Redan på 1970-talet 
användes datorer för att underlättat tekniska beräkningar för konstruktioner. 
På 1980-talet kom PC:n och skapade möjlighet att enkelt producera skriftliga 
dokument samt underlätta arbetsuppgifter som kostnadsberäkningar och bud-
getering. Parallellt hade Computer-Aided Design (CAD) först introducerats via 
arbetsstationer och senare även i PC-miljö, vilket gjorde produktionen av ritningar 
mycket lättare. Under 1990-talet skedde en snabb utveckling av Internet, vilket 
har underlättat tillgången till handlingar i projekt, elektroniska beställningar och 
nya och snabbare kommunikationsmöjligheter. Spridningen av mobiltelefoner 
och mobil datakommunikation har också skapat stort stöd i en industri där pro-
duktionen sker ute på lokala byggarbetsplatser. 

Ett känt försök att utvärdera IT-användning inom bygg-och fastighetssektorn 
är enkätverktyget “IT-barometern” (Samuelson, 2002, 2008, 2010), en enkät som 
har använts, i sin helhet eller i utvalda delar, i minst 11 länder under det senaste 
decenniet (Davies, 2010) och därmed ger möjlighet till longitudinella jämförelser. 
Denna rapport beskriver resultatet av den fjärde “IT-barometer-undersökningen” 
i Sverige, vilken har genomförts under 2011.

1.1 Syfte och metod

Syftet med undersökningen är att beskriva en nulägesbils av den rådande IT-
användningen och dess effekter i bygg- och fastighetssektorn, samt att genom 
jämförelser mot de tidigare studierna, analysera utvecklingen över tiden.

Målpopulationen för undersökningen är Bygg- och fastighetssektorn, vilken 
har indelats i de fem kategorierna:
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* Arkitekter

* Tekniska konsulter

* Entreprenörer 

* Fastighetsförvaltare

* Materialindustrin

Som urvalsregister har Statistiska Centralbyråns (SCB, 2011) företags- och arbets-
ställeregister använts. Undersökningen har genomförts i form av en webbaserad 
enkät. Inbjudan till enkäten har skett genom ett brevutskick till ett statistiskt urval 
om 1507 arbetsställen och adresserats till den IT-ansvarige. I brevet har hänvi-
sats till en länk till det webbaserade frågeformuläret med en unik inloggning för 
respektive arbetsställe. Inbjudningsbrevet har följts upp med ett påminnelsebrev 
samt med påminnelser via telefon för ett antal stora arbetsställen, eftersom dessa 
påverkar användningen totalt i sektorn i högre grad. Utskicket och påminnelserna 
har resulterat i 294 inkomna svar vilket motsvarar en svarsfrekvens på 20 %. För 
att även kunna fånga upp dem som inte har tillgång till dator eller internet har 
möjlighet getts att meddela detta via SMS. De två centrala begreppen Arbetsställe 
och Anställda definieras nedan.

Arbetsställe: Varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget be-
driver verksamhet (SCB, 2011)

Anställda: Samtliga anställda på arbetsstället samt arbetande ägare (SCB, 
2011)

1.2 Analys

Resultaten som presenteras i rapporten är vägda med hänsyn till antal sysselsatta 
på varje arbetsställe så att det totala användandet i branschen kan utläsas. Detta 
innebär att diagrammen, om ej annat anges, ska läsas som ”andel anställda i 
branschen som arbetar på arbetsställen med den efterfrågade egenskapen”. Re-
sultaten presenteras i rapporten som diagram och tabeller, vilka kommenteras 
och analyseras i texten genom resonemang om tänkbara orsaker och samband. 
Hela metoden med urvalsprincip, viktning och analys har beskrivits mer utförligt 
i Samuelson (2010). 
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1.3 Jämförelser

Det primära syftet med undersökningen är att göra en nulägesbeskrivning av 
statusen i sektorn. Men eftersom studien genomförts på samma sätt vid tidigare 
tillfällen, är det också intressant att jämföra resultaten och kunna tolka utveckling 
och trender. Förutsättningarna för jämförelser är goda, eftersom både urvalsprin-
cip och frågeformulär varit i stort sett oförändrade i de senaste tre mätningarna. 
Inför den aktuella undersökningen 2011 har dock SCB genomfört en större för-
ändring i den indelning av kategorier för företag och arbetsställen de använder, 
de så kallade SNI-koderna. 

Denna förändring innebär att förhållandet mellan företagskategorierna i 
sektorns skiljer sig åt mellan mättillfällena 2007 och 2011. För att resultaten ska 
vara jämförbara har de därför vägts enligt den indelning som rådde 2007. Detta 
gäller endast de resultat som beskriver sektorn totalt och där jämförelser görs 
med tidigare år.
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KAPITEL 2

IT-infrastruktur

Andelen arbetsställen som har datorer är enligt undersökningen över 99 %. De 
få svar som kom in via SMS om att arbetsstället saknade dator, kan hänföras till 
mycket små arbetsställen, vilket efter viktning med hänsyn till storlek ger en i 
det närmaste hundraprocentig datorisering. Motsvarande resultat framkom vid 
undersökningen 2007. 

Arbetsställen med uppkoppling mot Internet redovisas i Figur 1. Samtliga 
arbetsställen som har datorer har idag också uppkoppling mot Internet, vilket 
skapar goda möjligheter till kommunikation och informationsutbyte i sektorn 
och i projekten. Ökningen har skett över hela mätperioden, men redan 2007 var 
andelen nästan 100 %.

 
Figur 1 Andel anställda på arbetsställen där det finns uppkoppling mot Internet.

Tekniken med mobil uppkoppling har inneburit fördelar för sektorn, då även 
temporära arbetsplatser som byggarbetsplatser enkelt kan ha uppkopplingar 
med tillräcklig kapacitet. Det innebär också en flexibilitet för alla aktörer i den 
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projektbaserade sektorn att oavsett geografisk plats ha åtkomst till information. 
Figur 2 visar att just entreprenörer har en betydande andel arbetsställen med 
endast mobil uppkoppling, och att det hos ett stort antal arbetsställen finns både 
fast och mobil uppkoppling.

Figur 2 Andel anställda på arbetsställen med olika typer av uppkoppling mot Internet.

I Figur 3 beskrivs fördelningen mellan hastigheter för uppkopplingar. Sverige 
har här en generellt hög nivå, med väl utbredda fibernät samt en mogen mobil 
infrastruktur, där den tredje generationens mobilnät har kapacitet för relativt 
höga hastigheter. Det syns också hos sektorns aktörer, där var fjärde har tillgång 
till 25 Mbit eller mer och där närmare 30 % har kapaciteter mellan 8 och 25 Mbit. 
Ökningen sedan 2007 framgår tydligt i figuren. Att andelen som svarar ”Vet ej” 
ökar kan vara en indikation på att frågan inte är lika intressant längre. Hastighe-
terna är höga och tillräckliga, vilket gör att frågan inte diskuteras.
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Figur 3 Andel anställda på arbetsställen med olika uppkopplingshastigheter mot 
Internet.

IT-infrastrukturen i form av tillgång till datorer och uppkopplingar är god i 
sektorn. Inga jämförelser har gjorts mot andra industrier vid denna mätning, men 
tidigare undersökningar (Samuelson, 2003) tyder på att bygg- och fastighetssek-
torn ligger på ungefär samma nivåer som andra sektorer. Figurerna ovan visar på 
en fortsatt ökning i takt med utvecklingen generellt i samhället.
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KAPITEL 3

Verksamhetsinriktad 
IT-användning

Hur används då IT som stöd för själva verksamheten i sektorn? Det har i un-
dersökningen mätts dels genom ett antal frågor om i vilken utsträckning olika 
arbetsmoment genomförs med hjälp av datorer, dels om i vilken utsträckning 
information utbyts digitalt och slutligen ett antal frågor om tre områden som givits 
ett särskilt fokus. Dessa är Building Information Modelling (BIM), Electronic 
Document Management (EDM) och Electronic Data Interchange (EDI), vilka 
beskrivs mer under respektive rubrik. Områdena har valts för att de fokuserar på 
informationsutbyte och kommunikation mellan olika aktörer i sektorn. De har 
bedömts intressanta därför att de kräver samarbete mellan företag för att utnyttjas 
optimalt, samtidigt som de kan skapa nytta både för enskilda brukare och för en 
sammanhängande process.

3.1 Allmänna arbetsmoment

Några vanliga projektrelaterade arbetsmoment redovisas i Figur 4 till Figur 6 
där respondenterna i fördefinierade intervall fått uppskatta i hur stor utsträck-
ning de utförs med datorer. För att underlätta läsningen av diagrammen har 
”60 %-punkten” markerats. Den visar hur stor andel av de tillfrågade som utför 
arbetsmomentet till 60 % eller mer med hjälp av datorer. 60 %-punkten gör det 
också enklare att jämföra utvecklingen mot de tidigare undersökningarna. 

Resultatet för kostnadskalkylering och budgetering visas i Figur 4. Det är ett 
område där det finns utvecklade programvaror på olika nivåer, allt från enkla kal-
kylark till avancerade program med inbyggda prisdatabaser. Användningen sker 
till en relativt hög andel där fastighetsföretagen ligger i topp. Entreprenörer har 
en utbredd användning, men den är förvånande låg med tanke på att kalkylering 
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och budgetarbete är centrala arbetsmoment för entreprenörers affärer, såväl för 
stora som mycket små företag. Skillnaderna mot mätningen 2007 är små.

Figur 4 Andel av arbete med kostnadskalkylering/budgetering som utförs med 
hjälp av datorer.

Även tid- och resursplanering är ett område där det finns utvecklat IT-stöd på olika 
nivåer. Det går att använda enkla grafiska gantscheman och det går att göra avance-
rade kopplingar mellan aktiviteter och till resurser. Eftersom planering är central i 
en starkt projektbaserad verksamhet så finns det potential och incitament för en hög 
användning. I Figur 5 visas nivåerna som är något lägre än för kostnadskalkylering/ 
budgetering, men som ändå tyder på en utbredd användning. Det är dock åter 
förvånande att entreprenörer inte utnyttjar möjligheten till IT-stöd i ett för dem 
så viktigt arbetsmoment. Arkitekter ligger på den högsta nivå och visar också en 
rejäl ökning sen senaste mätningen, medan de andra två kategorierna ligger på 
ungefär samma nivåer. Arkitekters höga datoriseringsgrad för planering hänger 
sannolikt ihop med en starkt växande användning av BIM, vilket redovisas under 
rubrik 3.3.
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Figur 5 Andel av arbete med tid- och resursplanering som utförs med hjälp av datorer.

Ett område där entreprenörerna tydligt ökat sin IT-användning är materialstyr-
ning/inköp. IT-system för inköp och logistik utgör också ett bra stöd i en process 
som omsätter en stor mängd material från olika leverantörer och där korrekta 
leveranser och prisnivåer är helt kritiska för resultatet. Nivåerna av användning 
redovisas i Figur 6, där kategoriernas 60 %-punkter ligger förhållandevis nära 
varandra. Material industrin ser ut att ha tappat med avseende på 60 %-punkten, 
men å andra sidan har andelen bland dem som anger 100 % användning ökat 
från 4 % till 23 %. Denna har ökat även hos entreprenörerna från 4 % till 12 %. 
Det betyder alltså att det inte bara är en breddning i användning utan även en 
fördjupning där allt fler användare digitaliserar hela arbetsmomentet.
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Figur 6 Andel av arbete med materialstyrning/inköp som utförs med hjälp av datorer.

Det sker en succesiv ökning i användande av datorer och IT-stöd för olika arbets-
moment i byggprocessen. Ökningen sker inte dramatiskt utan snarare som en 
långsam mognadsprocess där nya arbetsmetoder utvärderas kontinuerligt. Att 
entreprenörerna har en lägre användning än övriga aktörer i processen förkla-
ras ofta med att deras kärnverksamhet är hantverksmässig och inte enkelt kan 
stödjas med IT, undantaget diskussioner kring industriellt byggande, där själva 
produktionen kan stödjas av IT. Men i stödprocesser som inköp, planering och 
kostnadsstyrning, vilka är affärs- och kvalitetskritiska moment för projektet finns 
väl beprövade IT-stöd, vilka ännu inte nyttjas till fullo av entreprenörer.

3.2 Utväxling av digital information

Allt mer information skapas och lagras digitalt. Den utbredda infrastrukturen 
möjliggör också ett digitalt utbyte av informationen. Nedan beskrivs i tre dia-
gram hur dokument- och filbaserad information skickas mellan aktörer i sektorn 
och hur det har förändrat sig under mätperioden. Samma princip som ovan har 
använts för att tolka diagrammen.



19

kapitel 3 – verksamhetsinriktad  it-användning

Figur 7 anger andelen grafiska dokument, det vill säga ritningsbaserad informa-
tion, som skickas digitalt. Det sker idag till en mycket hög utsträckning. Hos de 
som oftast skapar informationen, arkitekter och tekniska konsulter, anger cirka 
hälften att detta sker till 100 %, och nästan alla andra ligger på en användningsnivå 
över 60 %, där dessutom intervallet är brett (60-99%) och det finns skäl att tro 
att många befinner sig i det övre skiktet av intervallet. Entreprenörerna ligger 
åter något lägre men dock på en hög nivå. I figuren har 60 %-punkten markerats 
för de tre senaste mätningarna och det visar att det har skett markanta ökningar, 
särskilt bland entreprenörer, där bland annat mobila uppkopplingar skapat 
förutsättningar för att skicka och ta emot dokument även på byggarbetsplatsen. 
Det som tidigare kunde tolkas som ett glapp mellan aktörerna, där projektering 
och produktion hanterade information på olika sätt, har nu kraftigt minskat, och 
därmed förbättrat kommunikationsmöjligheterna i projekten.

Figur 7 Andel av grafiska dokument som skickas digitalt.

Det är idag vanligare än för några år sedan med objektsbaserade modellfiler istället 
för dokument som representation av ett byggnadsobjekt. I Figur 8 beskrivs hur 
ofta dessa skickas digitalt. Nivåerna är här ännu högre än för dokument. Alla tre 
kategorierna svarar nästan uteslutande inom intervallen 60 – 100 %, och övriga 
svar utgörs av ”vet ej”. Det sistnämnda tyder på att begreppen ännu inte är helt 
självklara för sektorn, även om BIM diskuteras flitigt i olika sammanhang. Det 
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ligger också i sakens natur att avancerade modellfiler som skapas digitalt också 
skickas på det sättet. Här finns inte en motsvarande ”pappersprodukt” som för 
dokument. Modellerna kan dock bli så stora att de måste förmedlas via USB-
minnen, CD-skivor eller något annat medium, det vill säga att själva leveransen 
är fysisk. Resutatet visar dock att detta är sällsynt.

Figur 8 Andel av objektsbaserade modellfiler som skickas digitalt.

Figur 9 visar resultatet för hur några vanliga övriga dokumenttyper skickas digi-
talt. Nivån är ganska jämn mellan dokumenttyperna, där 60 %-punkten ligger 
mellan 60 % och 70 %, och där inga större förändringar skett sedan den senaste 
mätningen, utan uppstod främst mellan åren 2000 och 2007. Dokumenttyperna är 
till största delen textbaserade (förutom fakturor), och är lätta att skapa, skicka och 
ta emot tack vare de-facto-standarder som office-paket, pdf-skrivare och liknande. 
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Figur 9 Andel av olika dokumentstyper som skickas/utbyts digitalt.

3.3 CAD och BIM

Begreppet BIM har diskuterats mycket i sektorn de senaste åren och har givits 
ett antal olika definitioner. Eastman m.fl. (2008) beskriver BIM bland annat 
som: modeller innehållande all information om produkten och processen genom ett 
byggnadsobjekts livscykel. Kort uttryckt handlar BIM om att det tänkta byggnads-
objektet modelleras i en dator med hjälp av objekt som ges både geometriska och 
andra egenskaper, samt att relationer mellan objekten upprättas. Modellen kan 
sedan användas för att hantera all tänkbar information om såväl produkten som 
processen. Förkortningen BIM kan stå för både den digitala modell som byggs upp 
(Building Information Model) och det arbetssätt som krävs (Building Information 
Modelling) för att uppnå effekterna av den förbättrade informationshanteringen. 
För att kunna arbeta med BIM krävs därför att den grundläggande informationen 
som skapas av projektörer skapas modellbaserat istället för med traditionell 2D-
CAD. I Figur 10 framgår att verktyg som kan hantera modellbaserad information 
idag används av projektörer nästan hälften av projekteringstiden. Det har skett 
en markant ökning under en tioårsperiod och särskilt under andra halvan av pe-
rioden. Handritande som verktyg har minskat kontinuerligt. Även ”skissande” i 
tidiga skeden med ytor och volymer görs nu ofta med hjälp av datorer. 
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Figur 10 Andel av total projekteringstid som respektive teknik används.

Att man använder modellbaserade verktyg innebär inte automatiskt att hela dess 
funktionalitet används. Figur 11 nedan redovisar på viken nivå verktygen används. 
Frågan avser alla som arbetar med projektering, där arkitekter och tekniska 
konsulter redovisas för sig, medan ”Totalt” även innefattar andra kategorier som 
uppgett att de arbetar med projektering, t.ex. entreprenörer, materialleverantörer 
och fastighets förvaltare. De tydligt högsta staplarna avser alternativet ”Endast för 
geometriska data i 2D och 3D”. Det tyder på två saker. Dels att andelen som endast 
arbetar i 2D är låg och fortsätter att sjunka, och därmed att arbete i både 2D och 
3D idag är det normala hos projektörer. Men det betyder också att geometrier 
är det centrala och att den största andelen projektörer ännu inte tagit steget att 
börja använda modellerna till annan data än geometrisk.

Andelen som arbetar ”Objektsbaserat även med annan data än geometrisk” 
är högre hos arkitekter än tekniska konsulter, men har stigit hos båda. Andelen 
arkitekter som arbetar modellbaserat var något lägre enligt Figur 10, men de som 
gör det, verkar utyttja potentialen i verktyget bättre, då de i högre grad arbetar 
med andra egenskaper än geometrier. 

Andelen ”Objektsbaserat även med annan data än geometrisk” verkar ha 
sjunkit för kategorin ”Totalt”. Den troligaste förklaringen är att begreppen inte 
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var lika kända 2007, och att man då missuppfattade ”objektsbaserat” och därmed 
överskattade anvädningen. Den utbredda diskussionen om BIM och objektsba-
serad information i sektorn, har sannolikt gett större insikt om vad detta avser 
och därmed också mer realistiska svar.

Figur 11 Andel användning av CAD för olika typer av data.

I Figur 12 redovisas användningsfrekvensen hos dem som svarat ”Objektsbaserat, 
även med annan data än geometrisk” på frågan i Figur 11. Det innebär alltså att 
urvalet är mycket litet och att slutsatser grundat på detta bör dras med försiktig-
het. Figuren antyder dock en hög användningsfrekvens hos den minoritet som 
använder modellerna avancerat. 
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Figur 12 Fördelning av hur ofta CAD används för annat än geometriska data 
(Bas: de som svarat ”Objektsbaserat etc.” i Figur 11 ovan.).

Ovanstående resonemang styrker också den allmänna bild av BIM-utvecklingen 
i sektorn som kan avläsas via det branschsamarbete som sker, exempelvis genom 
gemensamma föreningar som OpenBIM (2011), Building Smart (2011) och 
Föreningen för förvaltningsinformation (2011). Det finns en bred uppslutning 
kring BIM som verktyg och arbetssätt. I praktiken sker arbetet idag via ett antal 
mer eller mindre uttalade experter kring BIM, och dessa finns hos allt fler före-
tag. Det är dock en begränsad grupp individer, men dessa arbetar intensivt med 
frågorna på en avancerad nivå. Hos den breda massan sker utvecklingen som 
alltid långsammare, och mer eftertänksamt. Den enskilda individen eller företa-
get måste uppleva en påtaglig nytta, ekonomisk eller annan för att ta till sig nya 
arbetssätt. Det som komplicerar bilden är att den nyttan inte alltid uppstår där 
insatsen görs, utan lika gärna någon annanstans senare i processen. Detta gör att 
det för individen inte alltid finns incitament till den extra arbetsinsats som krävs 
i början av ett projekt för att bygga en modell, om det inte uttryckligen krävs av 
kunden. För att klara sin leverans enligt traditionella krav är det därför ofta mer 
rationellt att arbeta traditionellt. Det är dock en tydlig trend att information om 
byggnader och deras processer förmedlas allt mer i modellform och att denna 
börjar nyttjas inte bara för geometrier.
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3.4 Projektbaserad elektronisk dokumenthantering – EDM 

Trots att modellbaserade tekniker för informationsöverföring vinner mark, för-
medlas den största delen av information via dokument. Antalet dokument och 
versioner av dem har snarare ökat till följd av att de blir enklare att skapa och 
förmedla. Ett systematiskt sätt att lagra och strukturera dokument blir då nöd-
vändigt för sökbarhet och tillgänglighet, och för att kunna hantera det enorma 
informationsflöde som en projektmedlem utsätts för. 

Nedanstående två grafer (Figur 13 och Figur 14) redovisar utbredning och 
frekvens av projektbaserad elektronisk dokumenthantering (EDM), det vill säga 
via webbportaler som olika leverantörer tillhandahåller som tjänster via Internet. 
Frågorna avser alltså inte elektronisk dokumenthantering inom företag utan den 
typ som delas av flera aktörer i ett projekt.

Andelen arbetsställen som använder EDM är 70 % i sektorn som helhet, och 
toppas av arkitekter med nära 90 %. Entreprenörers användning är markant lägre 
men samtliga kategorier har ökat över mätperioden och ökningen utgörs av en 
tydlig trend. Fördelarna med dessa system är många och enligt resonemanget 
ovan blir det snabbt ohanterligt utan en motsvarande systematik. Att den se-
naste versionen av ett dokument finns tillgängligt för alla med rättigheter och 
att aviseringar om ny information kan ges enligt bestämda regler är bara några 
exempel som underlättar hanteringen. Det är dock ytterligare ett system att lära 
sig; systemen kan se olika ut från projekt till projekt; dokumenten måste förses 
med metadata för att göras sökbara, vilket kan utgöra olika hinder för användning. 

Att entreprenörer har en lägre användning än projektörer kan innebära två 
saker. Antingen sker en större del av informationsutbytet med dokument i de 
tidiga skeden med olika versioner och samordning av dokument, där entreprenö-
rerna inte ännu är involverade. Eller också är entreprenörerna, dvs slutanvändarna 
till informationen i själva byggprocessen, inte lika benägna att använda EDM-
systemen för informationsutbyte. Båda dessa skäl är troligen sanna och det senare 
kan då innebära kommunikationsproblem om olika aktörer i samma process inte 
använder samma metoder för att kommunicera. Risken för kommunikationsglapp 
och att felaktig information används i projektet ökar därmed. 
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Figur 13 Andel anställda på arbetsställen där EDM används i projekt i någon 
utsträckning.

Det är inte bara fler som använder EDM-system utan frekvensen i användning 
ökar också. I Figur 14 framgår att de som anger att systemen används ”I nästan 
alla projekt” är låg och oförändrad, men att en förflyttning skett från ”I enstaka 
projekt” till ”I färre än hälften/hälften av alla projekt”. Systemen är inte effektiva 
för alla typer av projekt, utan kräver en viss storlek för att fördelarna ska uppväga 
insatsen. Den ökade frekvensen visar dock att vana användare ser nytta i allt fler 
projekt. En inlärning som sker i några projekt ger en snabbar uppstart i de kom-
mande projekten och den initiala tröskeln minskar därmed.

Figur 14 Fördelning av hur ofta EDM i projekt används.
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3.5 Elektronisk handel – EDI 

Elektronisk handel är ytterligare ett område inom IT-utvecklingen som berör 
informationsutväxlingen mellan aktörer i sektorn. En tredjedel av sektorn gör 
idag mer än 25 % av sina inköp elektroniskt på något sätt (Figur 15). Andelen 
som i någon mån använder elektronisk handel ökade markant mellan 2000 och 
2007, men är i stort oförändrad mellan 2007 och 2011.

Figur 15 Andel av inköp som kommer från elektronisk handel.

Sättet att arbeta med e-handel har delats upp i fyra nivåer enligt Fredholm 
(2006). Webbshop är den enklaste och innebär att ett säljande företag lagt 
upp en webbportal med sitt sortiment, priser och beställningsmöjligheter, 
och köparen manuellt lägger sina beställningar via portalen. Betalning kan 
ske på olika sätt. Den mest avancerade formen ”Full EDI” innebär att en 
säljare och köpare har kopplat upp sina affärssystem och utbyter affärsinfor-
mation via standardiserade affärsmeddelanden, från sortiment och prislistor 
via beställningar till fakturering och betalning. EDI kräver initiala resurser 
för system och standarder, och bygger ofta därför på långsiktiga avtal mellan 
säljare och köpare.

Figur 16 visar att det är den enklaste formen av e-handel som står för 90 % 
av användningen och som dessutom ökat. De mer avancerade formerna med 
större initiala ansträngningar för både köpare och säljare minskar till förmån för 
handel via webbshop, även om potentialen för effektivisering är avsevärt högre. 
De enkla lättillgängliga lösningarna, ger snabbt effektivitetsvinster och förenklar 
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vardagen. De är dessutom tillgängliga även för mindre företag och kräver inte 
investeringar i samma utsträckning. 

Figur 16 Andel anställda på arbetsställen, där olika typer av elektronisk handel används.

I Figur 17 anges vilka slags varor och tjänster som hanteras via elektronisk handel. 
Det finns två stora produktkategorier. Det ena är produktionsmaterial för bygg- 
och fastighetsprocessen (vilket i sig är ett mycket stort område) och det andra är 
IT-produkter. Det första är dominerande hos entreprenörer och materialindu-
strin, medan de senare är huvudprodukter hos arkitekter och tekniska konsulter. 
Fördelningen är i stort oförändrad sedan mätningen 2007. Att använda e-handel 
för tjänster är sällsynt.
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Figur 17 Fördelning av produkt-/tjänstetyper som köps in via elektronisk handel.
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KAPITEL 4

Effekter och strategier

4.1 Investeringar och motiv

Respondenterna har i undersökningen fått bedöma hur IT-investeringarna har 
förändrats de senaste två åren och hur de kommer att förändras de närmaste två 
åren. Bilden som ges i Figur 18 är att majoriteten av sektorn behållit investering-
arna konstanta de senaste två åren, och att en stor andel även har ökat dem. För 
kommande två år, bedöms en tilltagande andel minska investeringarna, medan 
ungefär 45 % vardera avser att hålla dem konstant eller öka dem. Det vill säga en 
svagt utplanande trend.

Figur 18 Bedömning av IT-investeringars förändringar för de senaste två åren (t.v.) 
respektive för kommande två år (t.h.).

Figur 19 visar hur viktiga olika motiv är för ett ökat IT-användande hos före-
tagen. Figuren visar andel som svarat de två högsta alternativen (”viktigt” och 
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”mycket viktigt”) på en femgradig skala. Svaren bör till stor del betraktas relativt 
till varandra då det är lätt i denna typ av frågor att anse att det mesta är viktigt.

Viktigast är att effektivisera ”det tekniska” och ”det administrativa” arbetet. 
Det är samma två kategorier som ansetts viktigast vid varje mätning. Båda ka-
tegorierna får samma höga värde. Minst viktigt är utveckling av nya produkter/
affärsmodeller, också detta är samma resultat som vid tidigare mätningar. Det 
finns en tydlig ambition att förbättra det man gör, att göra ”samma sak fast 
snabbare”. Betydligt färre strävar dock efter att använda IT för att utveckla sin 
verksamhet och göra saker på nya sätt. Den största förändringen i den relativa 
ordningen är ”krav från medarbetare”, som är ett motiv som anses viktigare nu. 
Nya generationer som kommit in på arbetsmarknaden har vuxit upp med IT och 
moderna internetbaserade kommunikationsvägar. De har helt andra krav och 
förväntningar på dessa verktyg. Även om man ska vara försiktig med jämförelse 
av de absoluta talen, är det en tydlig trend att allt blivit viktigare vid både 2007 
och 2011 års mätningar. Det kan tyda på att IT generellt är en allt viktigare pa-
rameter, och i vissa fall betraktas som självklart.

Figur 19 Betydelse av olika motiv för IT-satsningar.
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4.2 Process och produktivitet

De två diagrammen i Figur 20 anger hur respondenterna bedömt att IT orsakat 
olika typer av förändringar i byggprocessen, där 35 % bedömer att antalet fel i 
dokumen tationen minskat och drygt 20 % att byggfelen minskat, vilket också 
bör ha ett samband. Korrekt dokumentation minskar rimligen antalet byggfel. 
Andelen som anser att IT har bidragit till minskade fel i båda dessa avseenden 
hör ökat markant sedan 2007.

Få anser dock att administrationsbehovet minskat och den andelen är oför-
ändrad sedan förra mätningen. Här finns en viss motsägelse i relation till Figur 
19 som anger att det högsta motivet för IT är att effektivisera administrationen. 
Om effektivisering har skett men administrationsbehovet inte minskat, innebär 
det att kvaliteten bör ha ökat. Företagen ägnar sig inte mindre åt administra-
tion, men får ut mer av insatsen i form av högre kvalitet och mindre fel. Detta 
bekräftas också i nedre diagrammet av Figur 20 där en hög andel anger att de 
upplever ökad dokumentkvalitet. Nästan lika många anger att tempot drivits på 
av IT. Vi gör saker snabbare. 

Andelen som anser att det blivit fler arbetsmoment avtar. När datorer började 
spridas på var mans skrivbord för 15 till 20 år sedan, upplevdes en mängd nya 
arbetsmoment. Dels själva momentet att lära sig att arbeta med datorer generellt, 
dels via en förväntning att tjänstemän skulle ”göra allt själva”. Mycket som tidigare 
gjordes av andra yrkeskategorier, som sekreterare, ritare och projektadministratö-
rer skulle nu klaras av själv med datorernas hjälp. Denna förändring skedde dock 
för över 10 år sen och kurvan är nu utplanande.
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Figur 20 Förändringar i processen orsakade av IT.

Figur 21 anger andel som upplevt produktivitetsökningar inom fem olika 
områden. Områdena är ordnade efter prioritetsordning efter resultatet för 
2011 års under sökning. Flest anser att produktivitetsökning uppstått inom 
”allmän administration”. Vi såg i Figur 19 att effektivisering av administra-
tion är ett starkt motiv, och i Figur 20 att mängden administrations ändå 
inte minskar. Om produktiviteten ökar betyder det alltså ett högre resultat 
för samma insats. Administration har legat högst vid alla tre mätningarna av 
produktivtetsökning, enligt figuren. 
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Nästan lika hög andel anser att produktiviteten ökat inom projektering. Här 
syns en tydlig ökning i jämförelse med båda tidigare undersökningar. Projektering 
låg som nummer två år 2000 och sjönk sedan i placering, vilket nu återtagits. Vid 
mätningen 2000 hade CAD slagit igenom brett bland de projekterande företa-
gen och helt tagit över handritande. Vid mätningen 2011 börjar objektsbaserad 
projektering vinna mark, vilket kan orsaka nya upplevda produktivitetsökningar. 
Inköp/försäljning har sjunkit vilket kan hänga ihop med en lägre användning av 
avancerad e-handel som EDI enligt Figur 16. Arbetsplatsledning har legat sist 
vid de tre mätningarna men har kontinu erligt stigit i absoluta tal. Även ute på 
byggarbetsplatsen drar man allt mer nytta av IT-baserade verktyg.

Figur 21 Andel anställda på arbetsställen som upplever en produktivitetsökning med 
mer än 15 % orsakade av IT, inom olika områden.
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4.3 Fördelar, hinder och planerade insatser

I Tabell 1 till Tabell 4 nedan beskrivs fördelar, nackdelar/hinder respektive pla-
nerade områden för satsningar de kommande åren. För varje fråga har respon-
denterna fått välja upp till 3 områden. Procentsiffran i tabellen anger alltså hur 
stor andel som angett att området är ett av de tre viktigaste. Tabellerna har sedan 
sorterats i sjunkande prioritetsordning med tidigare års placering i respektive 
kolumn. De viktigaste trenderna har markerats med pilar.

Av upplevda fördelar i Tabell 1 toppas listan av ”möjlighet att dela gemen-
sam information”, vilket är ett område som sakta ökat sedan den första mät-
ningen. Som nummer två ligger ”Tillgång till gemensam information”, vilket 
berör samma område. Denna har legat högt vid alla mätningar. Möjligheten 
att utbyta och kommunicera information är uppenbart en stark fördel i vår 
projektbaserade sektor. ”Snabbare utfört arbete” låg högt på listan 1998 och 
har nu återtagit en plats bland de tre första. 

”Möjlighet till hem-/distansarbete” har sjunkit i prioritetsordningen, men som 
vi ser i Tabell 3 nedan är mobil utrustning fortsatt mycket viktigt. En förklaring 
kan vara att begreppen ”hem- och distansarbete” är omoderna. Man pratar istället 
om mobilitet och tillgänglighet istället för specifikt ”hemarbete”.

”Bättre ekonomisk kontroll” har sjunkit tillbaka efter topplaceringar under 
2000-talet. I begreppet ligger både företagens och projektens ekonomistyrning, 
och där har sannolikt skett mycket under de senaste 10 åren, men kurvan är ut-
planande. Förändringarna har redan skett och betraktas idag som självklarheter.
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TOTALT (%) 2011 2007 2000 1998 TREND

Möjlighet att dela gemensam info 40 % 1 3 4 6  

Enklare/snabbare tillgång till  
gemensam info

29 % 2 1 2 1

Snabbare utfört arbete 28 % 3 4 6 3  

Högre kvalitet i utfört arbete 24 % 4 6 7 2

Bättre kommunikationer 20 % 5 7 3 4

Lättare hantering av stora mängder data 19 % 6 8 5 7

Möjlighet till hem/distans arbete 18 % 7 4 9 9  

Ökad flexibilitet för tillfredsställande 
av kunder

14 % 8 9 8 8

Bättre ekonomisk kontroll 13 % 9 2 1 5  

Möjlighet att utveckla nya produkter/ 
nya affärsmodeller

8 % 10 12 11 Ny

Ökar företagets attraktivitet vid  
rekrytering av personal

3 % 11 10 10 10

Möjlighet att minska på personal 0 % 12 11 12 11

Tabell 1  Upplevda fördelar med ökad IT-användning, prioritetsordning.

En mycket tydlig och stabil placering bland hinder i Tabell 2 handlar om området 
”ständiga uppgraderingarna av hård- och mjukvara”. Den tekniska utvecklingen 
kräver kontinuerligt förändringar i system vilka uppenbarligen inte efterfrågas 
eller nyttjas till dess värde. Det går dock inte att avstå från uppgraderingar, dels 
av samarbetsskäl då vissa system blir de-facto-standarder och man är beroende av 
samma versioner som andra företag, dels av skäl kring licensieringsmodeller. En 
programvara köps nästan alltid med så kallade subscriptionavtal som innebär en 
prenumeration på kommande versioner. Själva investeringskostnaderna är också 
ett hinder, men upplevs troligen ”rättvisare”. Det är alltid möjligt att avstå från 
en investering efter en utförd nytto analys, men det valet finns inte på samma sätt 
för uppgraderingen av programvaror. 

Ej kompatibla programvaror har stigit som hinder och uppges av närmare 
30 % vara ett av de tre största hindren. Eftersom den största nyttan ligger i att 
dela gemensam information, måste systemen vara flexibla och kunna prata med 
varandra. Det pågående arbetet i sektorn kring BIM, där information ska kunna 
kopplas mellan olika typer av programvaror, gör också detta till en viktig faktor. 
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TOTALT (%) 2011 2007 2000 1998 TREND

Ständiga krav på uppgraderingar av 
hård- och mjukvara

42 % 1 1 1 2

För höga investeringskostnader 32 % 2 5 2 1  

Ej kompatibla programvaror 28 % 3 7 6 Ny  

Ökade kunskapskrav på anställda 25 % 4 4 3 3

Informationsöverflöd 24 % 5 2 4 7

Risk att IT-användande leder till  
ineffektivitet

16 % 6 6 9 12

Allmän inställning att gamla arbetssätt 
har fungerat bra i alla år och att alla 
förändringar är onödiga.

14 % 7 3 5 5  

Minskad säkerhet 11 % 8 12 8 13

Svårigheter att mäta vinster/ 
göra investeringsbedömningar

7 % 9 10 10 4

Beslutsfattare har inte tid med IT- 
satsningar pga hög arbetsbelastning

6 % 10 9 7 6

Brist på standarder/samordnings-
problem gör att man hellre arbetar 
manuellt

5 % 11 11 11 8

Bristande intresse/engagemang från 
företagsledningen

3 % 12 7 12 9

Tabell 2 Upplevda nackdelar/hinder med ökad IT-användning, prioritetsordning.

Bland planerade satsningar i Tabell 3 toppas listan fortfarande av dokument-
hantering. Största delen av information vi skapar och utbyter lagras i doku-
ment, och den hanteringen har toppat prioritetslistan vid varje mätning. Det 
kan tolkas på olika sätt. Å ena sidan är det en ständigt aktuell och viktig fråga 
som ständigt måste vidareutvecklas. Å andra sidan är det anmärkningsvärt 
att den inte ”blir löst”. Att den ständigt är den viktigaste kan vittna om att 
det finns problem som är svåra att hantera.

CAD-frågorna finns åter bland de tre översta områdena. Även BIM har 
stigit i prioritet bland satsningar, men endast 11 % av sektorn anser det vara 
en av de tre viktigaste. Att CAD-frågor dock får hög prioritet bland hela sek-
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torn, antyder dock en vilja att nyttja CAD-informationen på nya sätt, även 
om alla inte kallar detta BIM.

Att informationssökning via Internet åter får hög prioritet bland kommande 
satsningar kan först tyckas förvånande. Men Internet är idag något helt annat 
än det var för 10 år sedan. Sättet att kommunicera via så kallade sociala medier; 
mängden av strukturerad sakinformation via wikis och diskussionsforum om alla 
tänkbara fackområden; tillhandahållande av så kallade molntjänster istället för 
köpta programvaror, gör sannolikt att företagen arbetar på nya sätt med dessa 
frågor och Internets möjligheter ger upphov till nya satsningar.

Att vid varje mätning konstatera att ”nya affärsmodeller och verksamheter” 
ligger i botten av listan, där endast ett fåtal ser dessa möjligheter med IT, är 
tråkigt men kanske inte förvånande. Andelen pionjärer är sannolikt få i de flesta 
sammanhang om man frågar ett brett urval av en målgrupp.

TOTALT (%) 2011 2007 2000 1998 TREND

Dokumenthantering 35 % 1 2 1 1

Bärbar utrustning/mobila system 25 % 2 1 4 8

CAD 25 % 2 6 7 4  

Informationssökning via internet 23 % 4 7 8 2  

Ekonomisystem 21 % 5 3 3 3  

Projektstyrning 18 % 6 8 5 6

System för tekniska beräkningar 16 % 7 12 11 9

Projektgemensamma platser (EDM) 12 % 8 9 10 Ny

Produktmodeller/BIM 11 % 9 13 14 11  

System f kostnadskalkyl/styrning 10 % 10 5 2 5  

Handel via internet 6 % 11 4 6 7  

Nya affärsmodeller och verksamheter 2 % 12 10 13 Ny

Virtual Reality 2 % 12 13 15 10

System för förvaltningsinformation 1 % 14 11 12 Ny

Tabell 3 Områden för planerade IT-satsningar, prioritetsordning.
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Den totala bilden som beskrivs i Tabell 3 ovan är intressant för sektorn som hel-
het, men en mer nyanserad bild ges också om man studerar de ingående företags-
kategorierna separat. I Tabell 4 har varje kategori redovisats med de tre områden 
som toppar respektive kategori, samt med de två fokusområdena BIM och EDM 
markerade kursivt på sina respektive platser. 

Generellt speglar detta några naturliga resultat som direkt har med respektive 
kategoris specifika verksamhet att göra. T.ex. är CAD viktigt för projektörer, tek-
niska beräk ningar för tekniska konsulter och projektstyrning för entreprenörer. 
Dokument hantering är viktigt för alla. Den syns inte i listan hos arkitekterna, 
men kommer på en fjärde plats.

Två tredjedelar av arkitekterna menar att BIM är ett av de tre viktigaste 
områdena just nu. Det tyder alltså på ett mycket starkt fokus hos dem. Bland 
tekniska konsulter ligger frågan lägre i prioritet men finns med i mitten av listan. 
Hos övriga kommer BIM långt ner och av de tillfrågade entreprenörerna var det 
ingen som ansåg att detta var ett av de tre viktigaste områdena. Detta trots en 
aktiv diskussion i sektorn kring frågan.

Projektgemenamma platser på Internet (EDM) finns inte bland topp tre på 
någon av listorna utan ligger samlat i mitten. Men dokumenthantering generellt 
är en högprioriterad fråga, och det är inte säkert att en ökad användning av EDM 
kräver några ”satsningar”. Systemen finns och tillhandahålls av leverantörer. De 
enskilda företagen och projekten väljer när de vill använda dem, och användningen 
ökar som vi ser i Figur 13 och Figur 14. 
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ARKITEKTER (%) 2011 TEKNISKA KONSULTER (%) 2011

Produktmodeller/BIM 66 % 1 CAD 50 % 1

CAD 42 % 2 Dokumenthantering 37 % 2

Bärbar utrustning/mobila 
system 33 % 3

System för tekniska 
beräkningar 35 %

3

Projektgem. platser (EDM) 11 % 9 Projektgem. platser (EDM) 19 % 6

Produktmodeller/BIM 17 % 7

ENTREPRENÖRER (%) 2011 FASTIGHETSFÖRVALTARE (%) 2011

Informationssökning via 
Internet 39 % 1

Ekonomisystem 49 % 1

Dokumenthantering 33 % 2 Dokumenthantering 41 % 2

Projektstyrning 28 % 3 Informationssökning via 
Internet

39 % 3

Projektgem. platser (EDM) 7 % 8 Projektgem. platser (EDM) 7 % 7

Produktmodeller/BIM 0 % 11 Produktmodeller/BIM 1 % 10

MATRERIALTILLV./HANDEL (%) 2011

Dokumenthantering 32 % 1

Informationssökning via 
Internet 31 % 2

Bärbar utrustning/mobila 
system 27 % 3

Projektgem. platser (EDM) 8 % 9

Produktmodeller/BIM 2 % 13

Tabell 4 Områden för planerade IT-satsningar, prioritetsordning för respektive 
kategori.
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KAPITEL 5

Diskussion

IT-utvecklingen i bygg- och fastighetssektorn går framåt. Det sker inte alltid 
på det sätt eller i den hastighet man förväntar sig, men det sker kontinuerligt 
förändringar. I tidigare undersökningar har vi kunnat slå fast att den generella 
IT-användningen i sektorn såsom datorer per anställd, nätverkskapacitet, tillgång 
till mobiltelefoner, allmänna program som ordbehandling, kalkyl, mail, intranät, 
ekonomisystem mm, sker i ungefär samma utsträckning som i andra sektorer. 
Sektorn följer med utvecklingen i samhället i stort. Mätningen 2011 visar inte på 
några andra tendenser, utan den utvecklingen fortsätter. 

Hur IT används i företagens kärnverksamheter, det vill säga de för sektorn 
verksamhetsspecifika arbetsmomenten, är dock ännu intressantare. Om beskriv-
ningen av generell IT-användning ovan handlar om att följa med i utvecklingen, 
så handlar detta om att driva utveckling och innovation som leder till ökad lön-
samhet, affärsnytta och produktivitet. Det är inom dessa områden sektorn har 
möjlighet att lyfta lönsamhet och produktivitet mer än marginellt. Det kräver 
dock ofta att man gör större förändringar och vågar ifrågasätta gamla metoder 
och arbetssätt. För att dra full nytta av IT är det inte säkert att man ska härma 
det man gjorde tidigare utan kanske hitta nya sätt.

Undersökningen visar att sektorn succesivt ökar användningen av IT-stöd för 
olika arbetsmoment, såsom planering, logistik, projektering, inköp. Det sker dock 
inte med stora definierade förändringsinsatser utan med små steg, där individer 
ofta har stor frihet att välja arbetsmetod och verktyg. De starkaste förändringarna 
ser vi inte i utförandet av enskilda arbetsmoment utan i kommunikation och sprid-
ning av information. Digital utväxling av dokument, elektroniska projektportaler 
och byggnadsinformationsmodeller som bärare av gemensam information, är 
områden som utvecklas och ökar i användande. Möjligheten att kommunicera 
och göra gemensam information tillgänglig är också de tydligt viktigaste upp-
levda fördelarna med IT för sektorn. Kommunikation är en stark drivkraft i den 
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informationsintensiva processen, där ett antal aktörer ska samverka i projekt och 
där dessa aktörer sätts samman på nya sätt i varje nytt projekt. Här finns dock 
en varningssignal. Om nya sätt för kommunikation och informationsspridning 
börjar tillämpas, och utvecklingen går olika fort hos olika aktörer riskerar det att 
uppstå kommunikationsproblem. Undersök ningen visar att entreprenörer i lägre 
utsträckning använder EDM och BIM samt generellt har en lägre IT-mognad, 
vilket skapar en osäkerhet kring om de tar till sig all den information som levereras. 

Den i vissa fall synbart långsamma utvecklingen har dock praktiska och affärs-
mässiga förklaringar som också ger en bild av de komplexa relationerna i sektorn. 
Företag och individer handlar i de allra flesta fall rationellt. En förändringsaktivitet 
eller en insats av något slag ska löna sig. Antingen för den som utför den direkt 
eller för en närliggande funktion. En arbetsinsats som ger en direkt förenkling 
eller annan märkbar belöning utförs direkt, medan en ansträngning med ett oklart 
resultat, eller till och med avsaknad av effekt för den som utför den, inte kommer 
till stånd. Flera av de områden som beskrivs i undersökningen har tydliga effek-
ter på projektnivå: bättre struktur och tillgänglighet till information via EDM, 
samordning och integrering av gemensam information via BIM, eller snabba 
och effektiva inköpsprocesser via EDI. Fördelarna uppstår på en högre nivå eller 
på längre sikt och dessa system kräver olika typer av initiala ansträngningar som 
ibland kan vara svåra att motivera. BIM ger inte självklart en ökad lönsamhet 
för en projektör som ska leverera ritningar. Att lägga in metadata och ladda upp 
ett dokument i en portal för att underlätta för någon annan är inte alltid tidsef-
fektivt för individen. Det enkla och snabba är ibland det mest lönsamma och 
effektiva. Det sätt som byggprojekt oftast upphandlas på ger sällan utrymme för 
innovationer utan gynnar inarbetade arbetssätt. Om däremot ett företag kan vässa 
sina processer och förbättra sin interna verksamhet, så att de kan leverera högre 
kvalitet till lägre kostnad, skapas direkt en konkurrensfördel. Det visar sig också 
i undersökningen att det är effektivisering av befintliga processer som tydligast 
driver företagen, och inte att göra saker på nya sätt. Det senare är betydligt svå-
rare för företagen att påverka då de utgör en pusselbit i ett större sammanhang. 

Mot bakgrund av detta är det intressant med den utveckling som de-facto sker. 
Det är inte bara kortsiktiga vinstintressen som är drivkraften utan det finns en 
nyfikenhet och en strävan att göra saker bättre och på nya sätt inte bara i den egna 
verksamheten utan för byggprocessen som helhet. Det finns i sektorn ett flertal 
organisationer, program och projekt där gemensamma utvecklingsfrågor drivs. 
Det är ett tecken på behovet och viljan att utveckla våra gemensamma affärer. Det 
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är kombinationen av generell nyfikenhet och affärsmässiga fördelar som gene-
rerar de effektiva innovationerna. Ett exempel på detta är BIM där utvecklingen 
länge drevs av nyfikenhet och en ideal tänkt bild över hur all information genom 
processen kunde samlas och struktureras på ett gemensamt ställe i så kallade pro-
duktmodeller. De praktiska effekterna och tillämpningarna har sedan uppstått när 
ett mer pragmatiskt synsätt på BIM börjat användas. Istället för att sträva efter 
den totala informationsmodellen använder man de programvaror som finns med 
modellbaserad information och skapar kopplingar mellan program för att uppnå 
olika definierade samordningsfördelar. Graden av BIM-användning definieras 
från projekt till projekt och de olika aktörerna kan sälja nya tjänster som stödjer 
processen samtidigt som de ökar sin lönsamhet. 

Nyfikenheten och drivkraften förändras också nu med nya generationer som 
dels ställer nya krav på sina arbetsgivare ifråga om moderna verktyg, och dels 
börjar påverka utvecklingen genom engagemang i såväl konkreta byggprojekt 
som utvecklingsprojekt. 
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