
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mobil Portal bland hantverkare 

 

En studie av implementering av en mobil applikationslösning bland hantverkare 

 

 

Mobile Portal among craftsmen 

A study of implementation of a mobile application solution among craftsmen 

 

 

Författare:                     Simon Sjöbom 

 

Uppdragsgivare:           GL-Bygg AB 

Handledare:                   Jesper Jonsson, GL-Bygg AB 

                Thomas Johansson, KTH ABE 

Examinator:                   Per Roald, KTH ABE  

Examensarbete:            Byggteknik & Ekonomi 15hp 

 

Godkännandedatum:  2013-06-13 

 

Serienr:                           2012;80 

 



 
 

  



III 
 

Sammanfattning 

I byggbranschen i Sverige idag strävas det efter att fortsätta utvecklingen av en effektivisering 

gällande miljö, kvalitet och styrning. 

Samhället och byggbranchen har utvecklats och digitaliserats enormt de senaste åren, dock har vissa 

mindre delområden avstannat och det är bland annat digitala metoder för arbetsordrar och 

registrering bland hantverkare.   

Studien som är gjord syftar därför till att undersöka ifall det går att effektivisera och digitalisera 

metoder gällande arbetsordrar och registrering. 

Uppsatsen syftar till att undersöka ifall det går att effektivisera styrningen, miljöpåverkan, kvaliteten 

och ekonomiska delar bland byggföretag med hjälp av en mobil applikationslösning. 

I studien har jag valt att använda mig utav teori gällande miljö, kvalitet, styrning och finansiering där 

jag fördjupat mig i delar som är påverkningsbar med hjälp av ett digitalt verktyg i form av en mobil 

applikation och dess funktioner. 

För ett införande av applikationslösningen krävs det en invänjning och en motivation ifrån 

hantverkarna eftersom att det innebär en stor förändring jämfört med den manuella metoden som 

använts under en längre tidsperiod. Det framgår att arbetsbelastningen för vissa delar i arbetet kan 

minska bland tjänstemännen vid  ett fullständigt införande av den mobila portalen eftersom att vissa 

led försvinner när det gäller bland annat arbetsordrar och registrering. Jag kan konstatera att en 

förbättrad och förenklad version av applikationslösningen krävs för att få ett fullständigt införande 

bland hantverkarna.   
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Abstract 

In Sweden there is a continuing effort to develop a more effective construction industry with a focus 
on environment, quality and control. 
When compared to the industrial sector it has been acknowledged that the construction industry has 
lagged behind the current environmental and quality requirements and standards.  
The construction industry has been developed and digitalized tremendously over the last few years; 
however some small businesses have not been able to follow. 
A couple of examples of this are the digital methods for work orders and registrations among 
craftsmen. 
In this study I will look at the possibilities of digitalization and the methods to produce work orders 
and registrations more effectively. 
This thesis aims to examine if it is possible to improve the control, quality and economical aspects of 
construction companies by using a mobile phone application. 
I have chosen to use theory concerning environment, quality, control and financial where I have 
studied the aspects which are influenced by a digital device in form of a mobile application and its 
functions. 
There is opposing consensus among the officials who are affected by the mobile phone application. 
It appears that the workload can be reduce clearly and the possibility to improve the control using 
the application. 
I can state that the mobile application must be simplified to get a total usage among the craftsmen. 
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Förord 

Rapporten är ett examensarbete på 15 poäng, utfört av Simon Sjöbom vid KTH HANINGE inom 

Byggteknik & Ekonomi.  

Uppstarten för examensarbetet var 22-10-2012 och pågick till X-X-2013. 

Examensarbetet går ut på att undersöka och bepröva en ny metod för arbetsordrar och registreringar 

med hjälp av en mobil applikation. 

 

Arbetet är utfört i sammarbete med  byggföretaget GL-Bygg AB i Hudiksvall. 

Ett företag som grundades år 1993 av Lars Jonsson, företaget är beläget i hudiksvalls kommun och 

har till största del arbeten inom kommunens område. 

Jag har haft stor hjälp av de anställda tjänstemännen, Mikael Forsström, Lars Åslund,Harriet 

Bergström, Lars Ramkvist och VD:n för företaget Jesper Jonsson samt de hantverkare som jag följt 

och intervjuat under arbetet. 

Till de ovannämnda vill jag rikta ett stort tack, jag vill även tacka min handledare ifrån KTH Thomas 

Johansson. 

Jag hoppas att arbetet kan ge en god uppfattning om hur en mobil applikation kan påverka ett 

byggföretags styrning, ekonomi, kvalitet och miljö. 
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1 Inledning 
 

Eftersom att det idag läggs stor vikt inom byggbranchen på ett systematiskt kvalitetsarbete och 

minskad miljöförstörning är det viktigt att undersöka och analysera alla tänkbara metoder och 

åtgärder som går att vidta för en förbättring som går att nyttja av varje enskilt företag.  

Enligt den uppfattning jag fått genom både muntliga och intervjuer via telefon sköts generellt bland 

byggföretagen idag personlig tids och mil registrering genom att hantverkarna registrerar sin tid och 

sina antal körda mil med tjänstebil manuellt i en tidrapport. 

Det skiljer sig från företag till företag vilket antal dagar tidrapporten innehåller men i övrigt är det i 

stort sett samma typ av registreringsmetod.  

Tidrapporten går i ett eller flera led till en löneregistrerare som för in de manuella rapporterna i 

ekonomisystemet. 

Det har även framkommit genom telefonintervjuer att  när det gäller delar som maskinhyrning och 

materialuttag av hantverkare så finns det i regel dålig kontroll på just de många och små uttagen som 

görs. 

Ofta upptäcks och registreras det i ekonomisystemet först efter att fakturan anlänt till byggföretaget. 

För att få en bättre kontroll på de ekonomiskt påverkande uttag och registreringar hantverkarna gör 

har jag valt att undersöka ifall det går att förbättra kontrollen med en applikation utgiven av 

Hantverksdata benämnd Entré Portal. 

Genom att analysera vissa funktioner i Entré Portal finns det möjlighet att avläsa ifall det går att 

förbättra kvalitet, miljöbelastningen, styrningen och göra ekonomiska besparingar inom företaget. 

 

 

                      

                ( Entré-portalens uppstartsikon ) 
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1.1 Bakgrund  

1.1.2 Historik gällande registrering och rapportering 

 

När det gäller registrering av tid och mil har det generellt bland byggföretagen under många års tid 

skett genom att hantverkarens manuellt skrivna tidrapporter infiltreras i ekonomisystemet när de 

skrivs in med hjälp av en dator på  varje enskilt företags lönekontor. 

Det förekommer ofta att tidrapporterna går i flera led och att vissa uppgifter är ofullständigt 

redovisade i tidrapporten vilket medför att tid går till spillo för utredning och komplettering till den 

inlämnade tidrapporten. 

Registreringen av tider och mil blir därför en lång och kostsam process för företaget. 

Frågan har varit på tal tidigare, om det finns det något sätt att effektivisera/förenkla registreringen av 

just tid och resor. 

En studie gjordes för just tid -och reseregistrering av Henric Sjelin som  studerade vid KTHs program 

datavetenskap och kommunikation. 

År 2007 gjorde Henric  Sjelin ett examensarbete där han studerade två digitala lösningar för 

registrering av tid och resor, den ena med en handdator och den andra med en hjälp av en penna 

utgiven a Anoto. Examensarbetet benämns:  

”Hur fångar man yrkesarbetarnas tid?”  

 

De två metoderna analyserades och resultatet visade att den digitala pennan riskerar att generera ett 

flertal felkällor och handdatorn blir en för dyr investering för att köpas in endast för endamålet att 

registrera tid och resor för hantverkaren.  

1.1.3 Användningen av Hogia 

 

GL-Bygg AB som jag sammarbetar med under min studie har använt sig av två olika typer av 

registreringsmetoder tidigare. Det första var ekonomisystemet ”Hogia” och det nästkommande var 

”Hantverksdata Entré”. 

Mellan år 1993-2008 sköttes registreringen genom att hantverkaren skrev sin tid och regisreringen 

gjordes med ett två veckors intervall. 

En anställd tjänsteman avsatte en arbetsdag för att registrera in tiden manuellt i ekonomisystemet 

och därefter kunde totala tiden för ett projekt samlas och en faktura sammanställas och skickas ut till 

kunden. 
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Processen redovisas enligt modell: 

 

                

              (Figuren visar arbetsgången vid användandet av ekonomisystemet Hogia) 
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1.1.4 Hantverksdata Entrè 

 

År 2008 infördes en updaterad version för registrering och det var då Hantverksdata Entré 

implementerades i företaget. 

Efter en komplett implementering av Entré i företaget gjordes registreringen löpande varje vecka och 

det påskyndande processen för faktureringen av mindre projekt till kunden. 

Processen redovisas enligt modellen nedan: 

 
(Figuren visar arbetsgången vid användandet av ekonomisystemet Hantverksdata Entrè) 
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Byggföretaget GL-Bygg AB som jag sammarbetat med utför ett stort antal servicearbeten och har 

anställda hantverkare som ofta är på ett flertal arbetsplatser varje dag. 

Arbetsledare tilldelar arbetsordrar i pappersformat till hantverkarna innehållande en beskrivning av 

arbetsplatsen och nödvändiga uppgifter för att erbjuda hantverkarna en beskrivning av vad som ska 

utföras och vid varje avslutad arbetsorder återgår de till företagets kontor för att få ut en ny 

arbetsorder och en beskrivning av nästkommande arbetsplats. 

Tiden det tar för hantverkarnas resor samt beskrivning och ett utgivande av ytterliggare arbetsordrar 

är kostsam och tidskrävande för företaget och kan även påverka kundrelationer för företaget om 

företaget väljer att debiterar kunden för den extra tid det medför. 

Skulle applikationens funktion mobil arbetsorder kunna reducera tid som uppstår vid ett byte av  

arbetsplats för hantverkarna samt öka företages likvida medel är kan det vara en god investering för 

företaget. 

1.1.5 Entré Portal 

 

Hyrmaskinuttag och uttag av material i många mindre mängder kan vara svårt att följa och 

dokumentera i tid och när det inte projektanknyts av hantverkaren vid uttaget kan delar missas vid 

debiteringen till kunden vilket gör att det blir det en kostnad för företaget. 

Kan det däremot registeras direkt genom applikationen och gå rakt in i ekonomisystemet och kopplas 

direkt till ett byggprojektet kan det omöjligt missas vid fakturering till slutkund. Det är därför 

intressant att studera om funktionen för registrering av materailuttag. 

 

På större byggarbetsplatser kommer det ofta ett stort antal leveranser och då är det viktigt att 

leveransen kontrolleras noggrant.  

Går det att genom applikationens funktion ”checklista” delge hantverkare anvisningar för vad som 

gäller vid en mottagen leverans kan det medföra en förbättrad leveranskontroll. 

 

Idag eftersträvas ett mer systematsiskt kvalitetsarbete i byggbranchen och en viktig del i 

byggprocessen är dokumentation under ett pågående byggprojekt där man till beställaren vill kunna 

redovisa olika arbetsskeden och egenkontroller. 

Entré Portal beskriver en funktion som ger möjlighet till hantverkarna att fotografera och kan skicka 

bilder digitalt som kopplas direkt till en specifik order.  

Den delen har därför blivit en viktig funktion som beprövas i studien. 

 

Den senaste uppdateringen är en metod som medför en investering av både telefon och en 

månadsavgift för varje enskild person som nyttjar applikationen på sin telefon.  

Med den metoden jag valt att studera är en mobil applikation som gör det möjligt att under samma 

dag som tiden registreras in i ekonomisystemet av hantverkaren kan en faktura sändas iväg till 

kunden vilket bidrar till att företaget inte behöver ligga ute med lika mycket likvida medel. 
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   Processen för den mobila metoden beskrivs enligt modellen nedan: 

 
 

(Figuren visar arbetsgången vid ett använande av Mobila Portalen) 
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1.2 Målformulering  
 

Målet med studien är att undersöka ifall det går att nå en bättre kontroll, ekonomisk lönsamhet och 

att samtidigt utgöra en mindre belastning på miljön. 

De manuella gamla registreringsmetoderna som så länge används medför en ökad administrativ 

kostnad för företaget och bör genom optimering och uppdatering till nya lösningar som 

applikationen för denna studie ge en överblick av en applikation som förhoppningsvis kan bidra till en 

förbättrad styrning, kvalitet och minskad miljöförstöring. 

Målet är även att under studien undersöka ifall det genom ett införande av applikationen kommer 

generera till att företaget inte behöver ligga ute med lika mycket likvida medel.  

Avsikten är dessutom att försöka få en uppfattning om det är en ekonomiskt lönsam investering för 

företaget.  

Det är otroligt viktigt att undersöka hur hantverkarna upplever den mobila applikationens funktioner. 

Vad som också är viktigt att undersöka är om det går att få hantverkarna motiverad till ett 

användande av den mobila portalen. 

Arbetet syftar till att undersöka förmågan av en förnyelse, effektivisering och ekonomiska 

besparingar genom en ny innoativ mobil metod. 

Under tio veckor har jag därför beprövat och analyserat hur väl de funktioner Hantverksdata 

erbjuder fungerar. 

 

1.3 Avgränsningar 
 
Det finns några få andra ekonomisystem som erbjuder mobila applikationslösningar gällande mobila 
arbetsordrar och registrering.  
Bland annat finns det en applikation utgiven av SoftOne som enligt beskrivningen påminner väldigt 
mycket om Entré Portal. 
”SoftOne lanserar nu en mobilapp för hantverkare. Appen förenklar administrationen för exempelvis 
montörer inom el, vvs och bygg.” 
Jag har valt att endast studera applikation Entré Portal som är utgiven av Hantverksdata Entré 
eftersom att företaget jag sammarbetar med sedan tidigare använder sig utav ekonomisystemet 
Hantverksdata Entré och det är endast den applikationen som är direkt anslutningsbar direkt mot det 
ekonomisystemet.  
Jag kommer att avgränsa mig till tre användare av den mobila applikationen samt endast fördjupa 
mig i de funktioner som är mest angelägna för hantverkarna, samt de funktioner som anses mest 
användbara. 
Eftersom att studiens tid är begränsad till tio veckor är tester, funktionsprov, intervjuer  och resultat 
begränsad till denna tidsperiod. 
När tester utförts för hantverkare har vissa tidsbegränsningar gjort att delar av analyserna inte ger 
samma bild av funktionerna som tester under en längre tid gjort. 
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1.4 Genomförandemetoder 

1.4.1 Inlärning av befintliga system på företaget 

 

När jag påbörjade mitt examensarbete blev mitt första steg i ordningen att påbörja en inlärning av de 

befintliga system som var i fullständig anvädning i företaget. 

Jag påbörjade en fördjupning mig i företages nuvarande situation samt studerade det befintliga 

ekonomisystemet. 

Jag valde att bepröva de manuella metoderna och gjorde beräkningar på vilken kostnad de 

metoderna medför. 

 

1.4.2 Urval bland smartphones 

När inlärningen av de befintliga metoderna och systemet på företaget var gjord påbörjades i samråd 

med företaget en undersökning för ett urval bland smartphones lämpad för Entrè Portal. 

Därefter kontaktades Hantverksdata Entré:s support för att få information om vilken typ av mobil 

som krävdes för att Portalen skulle fungera korrekt. 

Därefter installerades den mobila applikationen ifrån Hantverksdata Entré på de mobiltelefonerna i 

från HTC som köpts in med windows 7. 

 

1.4.3 Funktionsinlärning 

Efter att inköpet gjorts av en HTC Radar telefon blev nästa steg i ordningen att påbörja en inlärning 

av de funktioner som erbjöds ifrån Hantverksdata Entré. 

Inlärning av de mobila funktionerna beprövades och de olika funktionerna som erbjuds prövades och 

för de funktioner som ansågs mest användbara gjordes en djupare beprövning. 

När de beprövats gjordes en inlärning till två utvalda hantverkare samt en arbetsledare. 

För de funktionerna som valts ut för en djupare beprövning gjordes noggranna projektstyrda tester 

som följdes upp av regelbundna intervjuer, dialoger och diskussioner. 

En rad analyser planerades och gjordes för de olika funktionerna. 
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1.4.1 Intervjuer bland portalens användare 

Det finns två välkända metoder att utföra intervjuer på, det går att göra det med en kvantitativ 

metod där ett stort antal intervjuer görs. 

Den andra metoden för att utföra intervjuer är en kvalitativ metod där ett mindre antal intervjuer 

görs. 

Intevjuerna ligger till stor grund för att ge möjlighet att avläsa tankar och åsikter. 

Det går att planera och utföra intevjuer på olika sätt, i denna rapport har jag valt presentera 

sammanställningar ifrån de intevjuer jag utfört under studiens tioveckorsperiod. 

Genom att under studietiden på tio veckor återkoppla och intervjua hantverkarna ges möjligheten 

att få en förståelse över hur hantverkarnas åsikter till den mobila lösningen förändras med tiden. 

Efter det att hantverkarna fått en inlärning av applikationen gjordes regelbundet intervjuer med dem 

för att få tillgång till åsikter, och frågeställningar som dykt upp. 

Intervjuerna kommer att bidra till en förståelse för hur bra funktion den mobila lösningen utgör, vilka 

problem som dyker upp samt personliga åsikter om hur väl applikationen fungerar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Företagspresentation av GL-Bygg AB 

 

Företaget jag sammarbetar med är ett byggföretag med 45 anställda som har en omsättning på ca 50 

miljoner kronor per år.  

Företagets ägare är Lars Jonsson och Jesper Jonsson. 

Lars Jonsson startade tillsammans med Göran Sikström företaget Sikström & Jonsson år 1978 och 

fram till 1990. 

Därefter såldes företaget Sikström & Jonsson och därefter staratades företaget G&L Bygg upp av  

Lars Jonsson och Göran Sikström som därefter bytte namnet på företaget till GL-BYGG AB som är det 

företag som bedrivs idag. 

GL Bygg utför de flesta typer av byggnadsarbeten, nyproduktion, ombyggnationer, tillbyggnader och 

servicearbeten.  

Administrationen idag ser ut enligt nedan: 

 

 

(Företagets Ledning och ansvarsområden)   

 

2.2 Byggbranschen i nuläget 

 
I byggbranschen idag finns det några områden som utvecklingen helt har avstannat inom. 

Det är bland annat registreringsmetoder för tid, mil, materialuttagsregistrering samt 

hyrmaskinregisteringar. 

Bland de flesta företag sker registreringar in i ekonomisystemet med exakt samma metoder som 

användes för ett tiotal år sedan. Det gör att många företag i byggbranchen inte kan nå en optimal 

styrförmåga knyten till såväl mindre som större byggprojekt. Det finns dock andra branscher som 

använder sig utav viss registrering i mobiltelefoner, däribland bemaningsbranschen. 
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2.2.1 Bransch som tillämpar digital tidsregistrering i nuläget 

I bemaningsbranschen finns det företag som använder sig utav tidrapportering i mobiltelefoner och 

ett av företagen som använder sig utav det är Effekt Personal som ser väldigt positivt på 

tidrapportering i telefoner. På företaget påstår de att rapporteringen inte bara blir snabbare utan att 

även mindre fel uppstår vid registreringen. 

 

Hans Stråberg, tidigare koncernchef på Electrolux menar att när företag som Elextrolux köper in 

tjänster från ett bemaningsföretag ger det en trygghet för både kunden och bemaningsföretaget 

med korrekta fakturor och underlag. 

 

” - Vi tidrapporterade tidigare via papper och såg webbaserat system som enda rimliga 

framtidsverktyget. Det kräver dock smidig tillgång till dator, vilket våra uthyrda konsulter inte alltid 

har – och då infinner sig ändå den tidslucka vi ville undvika samtidigt som vi får med alla avvikelser. 

Tidrapporteringen i TimeZynk gör att vår personal kan rapportera direkt efter utfört arbete, varifrån 

som helst, istället för en gång per vecka. Förutom att vår personal slipper fundera på tidrapportering 

under sin fritid blir våra fakturaunderlag helt plötsligt mycket mer korrekta, menar Bengt Nordlindh, 

vd på Effekt Personal.” 
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3 Referensram 

3.1 Kvalitet 
 

Kvalitetskontrollen har blivit alltmer viktig allt sedan 1980-talet och det berodde på ett flertal 

faktorer.  

Bland annat så gjordes ett flertal studier som redovisade kvalitetsfel i byggandet, dessutom gjordes 

granskning gjorts av såkallade sjuka hus som påvisades vara farligt för hälsan. 

Efter det har ett alltmer systematiskt kvalitetsarbete påbörjats bland både byggherrar och 

entreprenörer. 

Det framgick av studierna hur viktigt det är att göra ”rätt ifrån början”.  

Byggindustrin visade sig vara skilld ifrån övrig industri när det gäller handläggningen av kvalitet,  

inom byggindustrin visade det sig vara mer förekommande av ofullständig kvalitetshandläggning. 

För att få bukt på problemet med den bristfälliga kvaliteten vidtogs åtgärder både ifrån samhället och 

ifrån branchens företag. 

En ny bygglagstiftning tillkom som lade den största delen av ansvaret för kvaliten på byggherren. 

Den obligatioriska ventilationskontrollen infördes för både befintliga och gamla 

ventilationsanläggningar, byggfelsförsäkring blev obligatoriskt för både nya- och ombyggda hus. 

Kvalitetssäkringssystem bland företagen blev allt vanligare under 1990-talet vilket bidrog till att 

kunder fick ett större förtroende för ett kvalitetssäkrare byggande. 

För att säkerställa en god kvalitet för kunden och berörd personal kan en kvalitetsplan tillämpas som 

upprättas till varje specifikt byggprojekt. 

Det är dessutom viktigt att för varje projekt utföra egenkontroller och Entré Portal erbjuder en 

dokumentationsfunktion för egenkontroller jag beprövat i min studie. 

Det är en funktion som gör det möjligt att fotografera viktiga arbetsmoment via telefonen och 

därefter ladda upp fotografierna knytna till varje specifikt byggprojekt. 

Mer information om dokumentationsfunktionen framgår i ”KAP”. 

 

”Genom kontinuerlig utveckling, korta beslutsvägar och utarbetade rutiner för kvalitetsstyrning, där 

alla tar ansvar i samverkan, får vi nöjda kunder som återkommer” 
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3.2 Logistik 

Idag eftersträvas ofta planeringsfilosofin Just in time som betyder att det strävas efter att producera 

och att leverera varor i rätt mängd och rätt tid. 

För att få det att fungera är det väldigt viktigt att beställningar görs tidigit i projekten och att 

projeketet följer den tidplan som är upprättad i tidigt stadium. 

I denna studie har jag valt att analysera denna del och göra beprövningar knytna till serviceprojekt 

med beställningar av material och produkter av mindre kvantitet med kortare ställtider. 

För att undersöka om det gick att tillämpa applikationen till att förbättra och förenkla 

materialbeställingar till mindre byggarbetsplatser gjordes en mall iordning för material/produkt 

behov på arbetsplatser.  

Specifika materiallistor tilldelades med arbetsordern där hantverkaren såg vilka material/produkter 

som var inplanerat för arbetsordern. 

Hantverkaren anländer till arbetsplatsen och får helt fritt planera arbetsgången för arbetsordern och 

kan sätta in datum på material/produktspecifikationen och har möjlighet att komplettera med något 

och lägga till ett datum för ev. Tillkommande material eller produkter. 

Listan sänds tillbaka till arbetsledaren som gör en beställning med de inplanerade datumen för de 

olika materialen och produkterna i listan.   

Tester för den ovannämnda metoden tillämpades i tester för tre olika arbetsordrar och gav delade 

åsikter ifrån hantverkare och arbetsledare. 
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3.3 Miljöpåverkan inom byggbranchen 
 

Tanken är att minska miljöpåverkan med hjälp av att utnyttja applikationens funktioner som bidrar 

till ett minskat antal transporter och resor från hantverkarnas sida. För att få en förståelse för de 

väsentligaste av vad det gäller miljöförstöring har jag fördjupat mig i några av miljöns knytna delar till 

byggbranchen. 

 

Alla vi som bor på jorden är påverkade av miljöfrågan och vi är alla medverkande till ett ökat tryck på 

ekosystemet. 

Koldioxidutsläppen har ökat markant de senaste femtio åren genom den fossila 

bränsleförbränningen och det har gjort att vi fått upp ögonen för frågan om växthuseffekten. 

1992 var året då världens alla länder vid riokonferansen blev eniga om vilka miljöfrågor som var 

viktiga att ha med på dagordningen för framtiden och som ett  exempel var det: utveckling. 

En agenda formulerades benämnd Agenda 21, som inehöll sociala, miljömässiga och ekonomiska 

faktorer.  

Agenda21 har legat till grund för handlingsplaner och åtgärder i många svenska kommuner.  

3.3.1 Direkt koppling till växthuseffekten 

 

En förutsättning för att vi ska kunna leva på jorden är atmosfärens naturliga växthuseffekt. 

Människans utsläpp gör dock att den naturliga balansen förändras och den förstärkta 

växthuseffekten av oss människor gör att riskabla effekter uppstår över hela världen. 

Växthusgaserna finns naturligt i jordens atmosfär som vattenånga och koldioxid. 

Nu ökar växthusgaserna i jordens atmosfär och det är mestadels på grund av förbränningen av kol, 

olja och naturgas.  

Det gör att man på byggarbetsplatsen bör beakta energiförbrukningen under byggfasen. 

Transporter och resor är också påverkande delar som bör minimeras för att inte belasta och förstöra 

för miljön. 

Arbetsmaskiner är också något som bör tas med i beaktningen för att minimera miljöpåverkan. 

 

3.3.2 Direkt koppling till övergödningen 

Allvarliga miljöproblem i vatten och skogsområden orsakas bland annat genom av att kväve och 

fosfor släpps ut ifrån avlopp och av jordbruk.  

Innan andra världskriget innehöll nederbörden avsevärt mindre kväve än vad den gör idag. 

De huvudsakliga orsakerna till kväveoxidutsläppen biltrafik och sjöfart. 

Ammoniak som avdunstat ifrån stallgödsel är huvudkällan till nedfall av ammonium. 

Det är därför viktigt att användningen av fossila bränslen och transporter minimeras för att inte 

problemet skall eskalera ytterliggare. 

Arbetsmaskinernas effektivitet bör även ses över för att inte ytterliggare påskynda övergödningen. 
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3.3.3 Portalens koppling till byggsektorns administrativa föreskrifter 

 

När det gäller byggprojekt kan beställaren enkelt formulera miljökrav för ett byggprojekt genom att 

tillämpa de administrativa föreskrifterna. 

Ett användande av portalen kan göra att företaget enklare når kraven i de administrativa 

föreskrifterna. 

Efterfrågar en beställare ett miljöledningssystem kan som exempel en förbättrad styrmöjlighet och 

ett minskad miljöpåverkan genom ett mindre antal körmil vara en orsak till att nyttja den mobila 

portalens funktioner om det på längre sikt kan påvisas att så är fallet. 

I administrativa föreskrifter gemensam för byggbranchen finns det även möjlighet att ställa 

gundläggande miljökrav som:  

 Miljöledningssystem 

 Miljöplan ska upprättas av entreprenören eller så ska beställarens plan användas 

 En utsedd miljöansvarig ska finnas hos entreprenörern 

 Miljörevisioner ska genomföras av entreprenören, om annat skall entreprenören godkänna 

att beställaren utför sådana. 

I miljöplanen kan även ingå en ”avfallshanteringsplan” dvs. En plan för hantering av material och 

produkter som som blir avfall vid bygg och rivningsarbeten. 

Denna bör omfatta: Uppgifter om material och produkter som blir farligt avfall, eventuella produkter 

föråteranvändning och hur de ska hanteras samt övrigt avfall uppdelat i fraktioner, bedömda 

mängder, avfallskoder och avfallets hantering.  

 

För att som entreprenör uppfylla de krav som ställs ifrån beställaren kan det vara till stor hjälp att 

använda de senast utkomna digitala lösningarna för minskad miljöpåverkan, ökad kontroll och 

styrning.  
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3.3 Företages kassacykel  
 

För att beskriva hur viktigt det är för ett byggföretag att faktuerar kunden och få den inbetald så 

tidigt som möjligt har jag valt att presentera en standardmodell för ett företags kassacykel. 

Kort sakt är kassacykeln en beskrivning på hur likvida medel går igenom ett företag. 

Varje post bidrar till en cirkel likt figuren nedan, Figur 1. 

Betalningen i ifrån kunden ger bränsle åt en ny kassacykel med produktion, försäljning och betalning. 

 

 
                       (Figuren visar cirkeln för hur ordningen går från leverantörsskulder till kundfordringar och vidare till likvida medel) 

 

Figur 1 (likt) bilden ifrån boken Finansiering av Niclas Antrén, Tore Eriksson, Sigurd Hansson 

Cirkeln – leverantörsskulder, råvaruförråd, produkter i arbete,färdigvarulager, kundfordringar och 

likvida medel är poster i balansräkningensom fylls på och reduceras som en del av den löpande 

verksamheten.  

Varje post binder likvida medel som kan användas i företaget. 

Betalas räkningarna av företaget efter att kundfordingarna är betalda så är företaget 

självförsörjande. 

Det är väldigt ovanligt, vanligtvis betalas räkningarna innan man får betalt ifrån kunderna. 

Oftast lämnas en kredittid på 30 dagar. 

 

 



17 
 

Det gör att ett arbete och därefter en faktuerering gör att de tar längre tid än 30 dagar innan  

betalningen ifrån kunden blir klar. 

Det gör att man måste betala leverantörer innan man fått betalt ifrån kunden vilket gör att det blir 

ett såkallat finansieringsgap. 

För att finansiera betalningen till leverantörerna krävs insatt eller lånat kapital. 

Saknas likvida medel så kan inte leverantörer betalas. 

 

Med hjälp av den metod för order och tidsregistrering som beprövas i min studie gör det möjligt att 

faktuera kunden samma dag som tiden och arbetet blivit registrerad av hantverkaren. 

Det bidrar till att mindre likvida medel krävs av företaget. 

 

 
(Figuren visar hur de ackumulerade in och utbetalningarna och kapitalbehovet knyts till tidslinjen) 

                                    Figur 2 (likt) bilden ifrån boken Finansiering av Niclas Antrén, Tore Eriksson, Sigurd Hansson 
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4 Faktainsamling 
 

4.1 Telefonintervjuer 

 
För att ta reda på hur olika byggföretag gör när de sköter delar som tidsregistrering, arbetsordrar, 

miltalsregistrering, mm. valdes några i Hudiksvall lokalt belägna företag som BRINKAB och 

HÄLSINGEBYGG(PEAB) ut för en intervju. 

Några större företag som SKANSKA, NCC valdes även ut för en intervju för att få information om hur 

de hanterar tidsregistrering, miltalsregistrering samt materialuttag. 

 

Enligt telefonintervju med Gunnar Sandin SKANSKA i Sundsvall,  

Hur sköts tidrapporteringe hos er på SKANSKA? ”Tidrapporteringen sköts via manuellt skrivna 

veckorapporter för hantverkare och för tjänstemän registreras tid och mil direkt i ekonomisystemet”. 

Registrerar ni de mängder material som hantverkarna tar ut?  

”Mindre materialuttag för byggservice sköts oftast av hantverkaren själv och följs upp efter 

inkommen faktura”. 

Martin Grudèn ”verkare” på Hälseingebygg (PEAB) fick frågorna enligt nedan:  

Hur sköts tidrapporteringe hos er på Hälsingebygg(PEAB)? 

”Vi använder oss utav manuella tidrapporter veckovis/månadsvis och det registreras sedan in i  

PEAB:s egna ekonomisystem”.  

NCC:s Nils Lithner fick frågan : Hur sköts tidrapporteringe hos er på NCC?  

Nils meddelar att även de sköter sin tid och milrapportering via manuella veckorapporter. 

På BRINKAB kontaktades Christian Brink som förklarar samma frågeställning: 

Hur sköts tidrapporteringe hos er på BRINKAB?  ”Vi har ett system som bygger på att hantverkarna 

sköter sin rapportering via manuellt skrivna veckorapporter”. 
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4.2 Kurslitteratur 

 

För en fördjupad insikt i hur Entré Portal kan påverka företaget gällande miljö kvalitet styrning och 

ekonomi har jag valt att fördjupa mig i kurslitteratur enligt nedan: 

 

Finansiering - Niclas Andrén Tore Eriksson Sigurd Hansson  

Miljöfrågan inom byggprocessen – Sten Hebert 

Byggstyrning – Ervin Révai 

Byggprocessen - Uno Nordstrand 

4.3 Artiklar 
 

När en eftersökning gjordes av artiklar gällande mobila arbetsordrar och registrering hittades 

lösningar som liknar Entré Portal och citat har angivits ifrån artiklar ifrån följande hemsidor: 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/softone_sverige_ab/pressrelease/view/elektriker-

spenderar-17-timmar-paa-administration-710264 

https://itunes.apple.com/se/app/telia-mobil-arbetsorder/id415460558?mt=8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/softone_sverige_ab/pressrelease/view/elektriker-spenderar-17-timmar-paa-administration-710264
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/softone_sverige_ab/pressrelease/view/elektriker-spenderar-17-timmar-paa-administration-710264
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5 Genomförandet 

5.1 Programinstudering av befintligt ekonomisystem 
 

Företaget GL-Bygg AB använder sig utav ekonomisystemet Hantverksdata Entré som är ett 

branchanpassat affärssystem som är uppbyggt av moduler. 

Ekonomisystemet är utvecklat för att underlätta hantering av projekt, material och tid. 

Det går enkelt att följa resultat i projekt som är i full gång ger goda avstämningsmöjligheter. 

För att ta steget vidare och lära mig hur den mobilanpassade applikationen fungerar valde jag att 

först lära mig i stora drag hur ekonomisystemet fungerar. 

Efter att jag fått en överblick av ekonomisystemet gjordes en inlärning av befintligt manuellt använda 

metoder för registrering av tid och mil med tjänstebil. 

Därefter undersöktes vilken typ av mobiltelefon som krävdes för att stödja den mobila 

applikationenEntré Portal.  

Därefter undersöktes kostnadsmässigt och kvalitetsmässigt vilken telefon som var bäst tillämpad för 

att användas av hantverkare. 

Mobiltelefonen HTC Radar valdes ut för inköp till tre anställda hantverkare anpassad till 

ekonomisystemets tilläggsbara applikation kallad Portal. 

Den nya mobila lösningen Entré Portal installerades på de inköpta telefonerna och på två av dem 

gjordes en anpassning för hantverkare och en av dem erhöll inställningar anpassad för en 

arbetsledare.  

 

 

5.2 Applikationens struktur 

 

När de viktigaste delarna av ekonomisystemet var inlärd påbörjades inlärningen av applikationens 

struktur. 

Totalt fanns det ett tiotal funktioner möjliga för en fördjupning, dock var det endast ett fåtal som 

valdes ut för en djupare instudering. 

Grundstrukturen i applikationen bygger på att hantverkarna hela tiden kan göra egna registreringar i 

telefonen och på så sätt bistå arbetsledare med direkt information till företagts ekonomisystem. 

För att få en insikt i vilka delar som kunde bistå med en förbättrad kontroll följdes instuderingen upp 

med ett flertal genomgångar och intervjuer med arbetsledare på företaget. 

När arbetsledare med tilldelad telefon och applikation lärt sig att hantera de enklaste momenten 

kopplade till arbetsodrar och registreringar påbörjades en kontinuerlig avstämningsprocess som 

följde den tio veckor långa examensarbetsprocessen. 
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5.3 Projektstyrda användartester 
 

För att bepröva de olika funktionerna applikationen erbjuder har under perioder olika funktioner 

beprövats och varit knytna till olika byggprojekt. 

För att studera användandet bland hantverkarna valdes två projekt ut där funktionerna, chekliste 

funktion och mobil arbetsorder specifikt beprövades och där tillkommande intervjuer gjordes med de 

berörda hantverkarna. 

 

Här är två typer av dagens manuella arbetsordar: 

 

 

                                       (Bilderna föreställer en ”Manuell arbetsorder” där en beskrivning klargör vad som skall göras)  
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De mobila arbetsordrarna ser ut enligt följande: 

 

                    

         (Figuren påvisar hur arbetsordrar ser ut i portalen samt hur ändringar och tillägg kan göras till arbetsordrarna) 
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5.4 Miljöbesparingstest 
 

En analys gällande hantverkarnas milantal med tjänstebil gjordes under en fyraveckorsperiod där 

milantalet jämfördes för en anställd hantverkare som använde sig utav manuell metod jämfördes 

med en hantverkare som blivit tilldelad applikationslösningen. 

 
Som tabellen visar kör den manuella användaren totalt sett ett större antal mil jämfört med 

hantverkaren som använde sig utav applikationslösningen. 

Båda hantverkarna var under perioden i samma arbetsområde och milantalet avspeglar både resor 

för arbetsordrar och registrering.  

 

5.5 Intervjuer 

5.5.1 Motivation till ett användande 

 

Inköp av både applikation och anpassad mobiltelefon gör det möjligt för hantverkarna att använda 

applikationens funktioner men för att lösningen skall fungera fullt ut krävs det att hantverkarna 

motiveras till att använda funktionerna också. 

Enligt intervjuerna som gjordes i början upplevdes det av hantverkarna som krångligt och arbetssamt 

att börja använda helt nya metoder. 

Efter en tid sågs det genom intervjuerna att hantverkarna hade arbetat sig in mer med nya 

funktionerna vilket bidrog till en positivare inställing till applikationen. 

Däremot finns det en negativ attityd till användandet av applikationen och de behåller åsikten om att 

den manuella registreringsmetoden fortfarande känns som en enklare lösning. 
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6 Analys 
 

6.1 Besparingsanalys för tid och milregistrering 
Under en normal arbetsvecka inkommer liksom antalet anställda hantverkare på företaget jag 

sammarbetar med ett fyrtiotal dagrapporter. 

Varje enskild dagrapport liknar den nedan: 

 

 

                                                           (Bilden visar ett exempel på hur en manuellt skriven tidrapport ser ut) 

 

Enligt ekonomiansvarig på GL-Bygg AB är det nästan ett alltid något problem som uppkommer vid 

inregistreringen i ekonomisystemet från veckorapporten. 

Varje veckorapport innehåller tiden som är spenderad på varje specifik arbetsplats, antalet mil som 

körts med tjänstebil knytet till arbetsplatsen samt vilket projektnummer, dag och datum som 

arbetena är utförda på. 

 

Det finns en rad felkällor vid registreringen och de vanligast förekommande felen är 

 hantverkaren skrivit in fel projektnummer 

 att hantverkaren har helt utelämnat projektnummer 

 att veckorapporten inte lämnas in i tid 

 att för många timmar på en arbetsplats skrivits in och måste i efterhand korrigeras 

 

För att avläsa hur lång tid som går åt till att registrera in veckorapporterna inklusive korrigeringari 

ekonomisystemet har jag gjort en undersökning där jag skrivit in 100st veckorapporter och får fram 

en snitttid för varje enskild rapport. 
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Undersökningen visar att varje enskild veckorapport tar i snitt 8 minuter/tidrapport och för 

ekonomiansvarige Harrietesomansvarar för inskrivningen av veckorapporterna som dessutom har 

mångårig arbetsvana av registreringen fås en snittid på 7 minuter för varje enskild veckorapport. 

För att jämföra vad som skiljer den mobila portalen jämfört med manuella metoder för tid/mil-

registering med anknytning till ordrar kan några enkla beräkningar ge en översiktlig bild av vad 

registreringen av hantverkarnas tid samt orderhantering kostar företaget.Beräkningar är gjorda för 

snittkostnader och under en specifik månadsperiod för enskilt utvalda personer, telefoninköpet 

räknas inte in i månadskostnaden/anställd. Kostnaderna totalt i kronor för de olika metoderna 

redovisas enligt nedan:  

 

 

(Diagrammen visar hur Portalen skiljer sig i kostnader för företaget. 

Poster som Resor, månadsavgift, administrativ kostnad delas upp för att få en total sammanställning över kostnader som skiljer sig för 

företaget mellan portalen och den manuella metoden) 
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6.2 Checklistor som hjälpmedel till byggföretag 
 

För varje enskild hantverkare gäller det att planera vad som bör tas med till arbetsplatsen går det 

istället genom en cheklista utskickad ifrån arbetsledaren kan det enkelt avbockas vad som bör tas 

med och på så sätt undviks det att någonting saknas när hantverkaren anländer till arbetsplatsen. 

Det går även att publicera en cheklista på vilka material det bör göras kvalitetstester när olika 

material anländer till arbetsplatsen. 

När hantverkaren tar emot en leverans kan cheklistan avbockas och fuktkontroller, virkeskontroller 

samt övriga skador kan vara delar som bör kontrolleras enligt cheklistan. 

Specifika cheklistor kan även göras för enbart leveranser och arbetsplatskontroll. 

En cheklista för leveranser gjordes iordning och användes som test i denna studie och innehöll 

punkter enligt listan nedan: 

 Datum 

 Plats 

 Kontaktperson 

 Typ av leverans 

 Kvalitet vid mottagande 

 Aviseringsuppgifter  

 Mottagarens kontroll 

 Tillvägagångssätt vid utebliven leverans 

För en arbetsplatskontroll såg cheklistan ut enligt följande: 

 Ordningsregler på arbetsplatsen 

 Ansvariga för leveransmottagning 

 Containeransvarig  

 Informationsansvarig person 

 Städansvarig person 

Till den Containerasnvarige gjordes även en separat cheklista: 

 Återlämningskontroll efter varje dag 

 Informering vid försvunnet material/maskiner 

 Nyinköpsbehov av maskiner 

 Utbytesbehov av maskiner 

 Inhyrningsbehov av maskiner 

 
 

 

 



27 
 

6.3Jämförelser mellan portalen och manuella metoder 

6.3.1 Logistik 

 

Idag eftersträvas ofta planeringsfilosofin Just in time som betyder att det strävas efter att producera 

och att leverera varor i rätt mängd och rätt tid. 

För att få det att fungera är det väldigt viktigt att beställningar görs tidigit i projekten och att 

projeketet följer den tidplan som är upprättad i tidigt stadium. 

I denna studie har jag valt att analysera denna del och göra beprövningar knytna till serviceprojekt 

med beställningar av material och produkter av mindre kvantitet med kortare ställtider. 

För att undersöka om det gick att tillämpa applikationen till att förbättra och förenkla 

materialbeställingar till mindre byggarbetsplatser gjordes en mall iordning för material/produkt 

behov på arbetsplatser.  

Specifika materiallistor tilldelades med arbetsordern där hantverkaren såg vilka material/produkter 

som var inplanerat för arbetsordern. 

Hantverkaren anländer till arbetsplatsen och får helt fritt planera arbetsgången för arbetsordern och 

kan sätta in datum på material/produktspecifikationen och har möjlighet att komplettera med något 

och lägga till ett datum för ev. Tillkommande material eller produkter. 

Listan sänds tillbaka till arbetsledaren som gör en beställning med de inplanerade datumen för de 

olika materialen och produkterna i listan.   

Tester för den ovannämnda metoden tillämpades i tester för tre olika arbetsordrar och gav delade 

åsikter ifrån hantverkare och arbetsledare. 

 

6.3.2Utökade kontrollmöjligheter för material 

 

Vid många byggprojekt idag går mycket material till spillo och mycket av materialet försvinner i 

såkallat svinn. 

För att utreda om en ökad kontroll med cheklistor för hantverkare delaktiga fler och mindre projekt 

gjordes direktregistrering i mobilapplikationen Portal av de tre hantverkarna med tillgång till 

applikationen under en fyra veckors period. 

Vid varje materialuttag gjordes det en notering i applikationen och vid en jämföresle med beräknad 

mängd i kalkylen materialåtgången.  

Materialspillet blev enligt testet densamma som de projekt som gick parallellt av liknande art och det 

visar att materialspillet inte minskas med hjälp av funktionen däremot uppnås en bättre kontroll av 

vilket material som knyts till varje separat arbetsorder i  ett tidigare stadium. 
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6.3.3 Åtgångstal för material 

 

Det är ofta svårt att hålla koll på exakt hur mycket material som tas ut av hantverkare för mindre 

arbetsordrar då materialet oftast registreras i systemet först när en faktura anländer. 

När det gäller att minimera spill och få en förbättrad bild av materialförbrukningen finns en enkel 

formel som kan tillämpas: (teoretisk mängd)   x  (åtgångstal) = (Materialförbrukning) 

Ifrån ritningar kan mängden beräknas i teorin medans med materialförbrukningen menar hur stor 

mängd som antas gå åt i verkligheten.  

Åtgångstalet blir skillnaden mellan verkligt levererad mängd och den teoretiska mängd som togs fram 

ifrån ritningarna. 

Oftast läggs ett visst antal procent på den teoretiska mängden och skillnaden som blir mellan 

teoretiska och verkliga mängden kallas för spill eller överförbrukning. 

I vissa fall kan överförbrukningen minskas med hjälp av en förbättrad administration för materialet 

medans i andra fall går det inte att påverka överförbrukningen. 

 

 

6.3.2.1Planering, uppföljning, styrning  

 

Planering är en otroligt viktig del bland företagen och för att få en fungerande styrning. 

Planering som kan göras för ett byggprojekt är bland annat: 

 Resursernas användning och aktivetetsutförande 

 När varje aktivitet skall utföras och när resurser skall användas 

 Var resurser ska placeras eller aktiveteter utföras 

För att genomföra projekt på bästa möjliga vis är det viktigt att det strävas efter att följa den 

planering som är upprättad för varje specifikt projekt. 

Planen bör följas upp och stämmas av under projektets gång, vilket är ofrånkomligt för att kunna 

styra projektet mot det uppsatta målet. 

Därför valde jag att bepröva en funktion för att förenkla insamling av data och kontroller där alla 

avvikelser noterades för varje separat arbetsorder. 

Det gjorde att  åtgärder kunde vidtas direkt när någon avvikelse uppstod,styrningen enligt tidsplanen 

kunde därför stämmas av och föras in i byggsamordnaren som är det program som tillämpades för 

tidplanen. 

Även tids- och kostnadsuppgifter registrerades direkt genom applikationens funktion till knuten 

arbetsorder. 

Kontrollen som fås innebär att det kan jämföras mot det planerade, beräknade och förväntade. 

Analyser görs där man avläser avvikelser där knosekvenser bedöms. 

Undersökningar måste dessutom göras för bedömning om tidsplanen håller eller inte, vilken 

totalkostnad som fås. Syftet med styrningen är att få projektet att följa de uppställda mål som tagits 

fram. 
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6.3.3 Miljömässig effektivisering 

 

I dagsläget har GL-Bygg ett antal kontor för tjänstemän där hantverkarna kan lämna in tidrapporter 

med tid och milregistrering. 

Hantverkare som ägnar sig mest åt servicearbeten tilldelas en arbetsorder på arbetsledarens kontor 

och därefter utgår hantverkaren till den angivna arbetsplatsen på arbetsordern. 

 

När hantverkarna har fullföljten arbetsorder och återgår till kontoret för att få tillgång till ytterliggare 

en arbetsorder åker hantverkarna till huvudkontoret och söker upp sin arbetsledare och i vissa fall 

blir det många mil som går till spill för att endast hämta information om en nästkommande 

arbetsorder. 

Jag följde i studien en hantverkare som endast utför  servicearbeten. 

Under första arbetsveckan återgick hantverkaren tolv gånger till företagets huvudkontor för att 

hämta nya arbetsordrar. 

Andra veckan nio gånger och tredje veckan fjorton gånger. 

Det blev totalt trettiofem resor som totalt motsvarade trettiofyra mil. 

Utöver resornas bensinkostnad och bilens slitagekostnad blir det en restid på totalt sex timmar. 

 

Under nästkommande tre veckor tilldelades hantverkaren en HTC Radar och den mobila 

applikationen Entré Portal för att utreda om det går att minska på transportkostnaderna. 

Alla arbetsordrar skickades digitalt till hantverkaren och de delar som inte framgick lika tydligt i 

applikationen fick kompletteras genom telefonkommunikation. 

Det visade sig att under tre veckors perioden med applikationen återgick hantverkaren totalt åtta 

gånger till kontoret och det motsvarar en minskning på tjugosju resor. 

Det blir en restid på cirka en och en halv timme. 
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7 Slutsatser 

7.1 Funktion 

 
De färdigställda analyserna och intervjuerna påvisar att den praktiska användningen av funktionerna i 

applikationen upplevs ofullständigt utvecklad och oanvändarvänlig. 

Hantverkarna får onormalt många felmeddelanden på grund av brist på mottagning, 

inloggningsproblem o.d. 

Det har bidragit till en generellt negativ inställning vilket gör att hantverkarna inte känner sig 

motiverad till att använda de funktioner som finns i portalen. 

Arbetsledaren som beprövat den mobila portalen hade i tidigt skede en positiv inställning och var 

särskilt imponerad av orderfunktionen som i teorin kunde bidra till en minskad arbetsbelastning. 

Dock blev det problematsikt när orderhanteringen från hantverkarnas sida ej fungerade fullt ut och 

viss betydande information ej levererades i ordrar som sändes ut.  

Delar som tidsregistrering och miltalsregistrering  är en funktion som enligt både arbetsledare och 

hantverkare fungerat ofullständifgt eftersom att hantverkarna inte har någon revideringsmöjlighet 

och det gör att justeringar och revideringar endast kan göras ifrån arbetsledarens användarkonto. 

Vilket leder till att revidering av tidsregistrering och milregistrering blir en uppgift som belastar 

arbetsledaren. 

Checklistor och dokumentationen är något som upplevs positivt i teorin dock påvisas det att de 

metoder som använts tidigare med utskrivna papper och fotografering och vidarebefodring genom 

mms är så inarbetat att det är svårt att gå ifrån om inte inträningsperioden bland hantverkarna 

systematiskt arbetas in under en längre tidsperiod. 

Maskinhyrningsregistrering och materialuttagsregistreringen upplevs som positivt användbara 

metoder och ifrån administrationen upplevs den utökade kontrollmöjligheten som något väldigt 

användbart. 

Styrningen av projekt med hjälp av funktioner som checklistor, direkta registreringar och 

dokumentationen upplevs som funktionella förbättringar för administrationen. 

 

7.2 Lönsamhet 

 
För att analysera ifall det ger någon ekonomisk lönsamhet med ett införande av applikationen har 

analyser påvisat att det är lönsamt att göra en investering av applikationen och tillämpad 

mobiltelefon ifall hantverkarna motiveras till att använda funktionerna för registrering, 

dokumentation och cheklistor. 

Det  innebär dessutom att faktureringen bör fungera felfritt och att företaget inte bör ligga ut med 

lika mycket likvida medel som med föregående registreringsmetod. 

Lönsamhet kan dessutom nås genom att förbättringar nås av kvalitet och miljö vilket bidrar till att 

beställare/kunder får en positivare uppfattning av företaget vilket kan generara en långsiktig 

ekonomisk lönsamhet. Däremot kan ingen lönsamhet nås genom att endast nyttja funktionen för 

registrering av mil och tid. Det man dessutom bör beakta är att inköpet av en anpassningsbar 

mobiltelefon kommer att bidra till en kostnad för företaget. 
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7.3 Styrning, miljö och kvalitet 

 
Målet var att undersöka ifall funktioner i applikationen bidrar till en ökad möjlighet till styrning av 

projekt där en avstämning ifrån hantverkare på byggprojekt gavs möjlighet att redovisa dagligt 

arbete och avvikelser direkt i telefonen. Det visade sig att om hantverkarna tvingas använda för 

många olika funktioner så blir det en för stor belastning och att motivera hantverkarna till att 

använda flertalet funktioner i det dagliga arbetet blir en stor svårighet.  

Däremot när ett påtvingat användande av de utvalda funktionerna som beprövats under studietiden 

kunde det konstateras att förmågan att förbättra styrningen fungerade. 

Det gick även att påvisa att kvalitetskontrollen blev bättre genom ett kontinuerligt användande av 

den mobila portalen. 

I teorin såg miljöbelastningen ut att minskas mer än under ett användande i verkligheten. 

 

7.4 Implementering i företaget 

 
Jag anser att förändringar, uppdateringar och förenklingar är nödvändiga för att möjliggöra ett 

införande av applikationslösningen i byggföretag. 

För många hinder gör att det blir en stor svårighet för företaget att motivera hantverkarna till ett 

fullständigt användande av den mobila portalen. 

Det som krävs för att få ett fullständigt användande är att hantverkare som använder applikationen 

efter en kortare tid ska kunna lära sig att använda applikationens väsentligaste funktioner utan för 

många avbrott och felmeddelanden.  

Fungerar applikationen felfritt och enkelt för de hantverkare som påbörjar ett användande kan det 

medföra att fler motiveras till ett fortsatt användande. 

 

9 Rekommendationer 
 

För företag som arbetar mot en digitalisering och ett metodbyte för registrering till en 

applikationslösning är det viktigt att undersöka att applikationen är otroligt lättanvänd och anpassad 

till ett användande för alla hantverkare och arbetsledare i verksam ålder. 

Det krävs att applikationens funktioner är branchanpassade och sammankopplingsbar med 

ekonomisystemet hos företaget och att kostnaden för ett användande inte är för hög. 

För att få en komplett implementering av applikationen i  företaget tror jag att det är viktigt att stor 

vikt läggs på inlärning av funktionerna till de nya användarna.   

I företaget GL-BYGG AB har det dessutom tagits fram ett program i sammarbete med en 

programmerare för registrering av egna maskiner och verktyg. 

Det programmet är något som i framtiden går att utveckla, där registreringar mycket väl kan vara ett 

alternativ. 
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9.1 Vidare studier 

 
Med tanke på att jag endast har studerat en version av applikationslösningar samt en utvald 

mobiltelefon föreslår jag att en studie kan göras där flera olika applikationer beprövas samt olika 

mobiltelefoner där det då med större valmöjlighet kan analyseras vilken kombination och version 

som är den mest optimala för ett byggföretag.  

Ett annat alternativ är att studera andra metoder för arbetsordrar och registrering.  

Det kan t ex vara en registrering via ett företags hemsida som dessutom går att göra genom 

telefonen. 
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10 Referenser 

10.1 Intervjuer 

 
Jesper Jonsson  GL BYGG AB (Direktintervju)  VD 

Kaj Siltamäki    GL-BYGG AB (direktintervju)  HANTVERKARE 

Stefan Kanon    GL-BYGG AB (direktintervju)  HANTVERKARE 

Lars Åslund    GL-BYGG AB (direktintervju)  ARBETSLEDARE 

Christian Brink Brinkab  GL-BYGG AB (direktintervju)  ARBETSLEDARE 

Mikael Forsström   GL-BYGG AB (direktintervju)  ARBETSLEDARE 

Hariett Bergström   GL-BYGG AB (direktintervju)  EKONOMICHE  

Martin Gruden  Hälsingebygg(PEAB) (telefonintervju) ARBETSLEDARE 

Nils Lithner   NCC (telefonintervju)  ARBETSLEDARE 

Gunnar Sandin   SKANSKA (telefonintervju)  ARBETSLEDARE 

Samt insamlingsenkäter från GL-Bygg AB där delaktiga ej angivit namn.’ 

10.2 Figurer 
 

Figur 1 inspiration från hemsidan: http://www.gohandy.com/#home 

Figur 1 likt bilden ifrån boken Finansiering av Niclas Antrén, Tore Eriksson, Sigurd Hansson 

Figur 2 Figur 1 ifrån boken Finansiering av Niclas Antrén, Tore Eriksson, Sigurd Hansson 
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Bilaga 1 

Intervjuenkät 1 

 

1.Hur upplevs den manuella registreringsmetoden som används idag? 

Dålig    Bra 

1 2 3  4 5 

 

 

2.Hur ser ni på den mobila registreringsmetoden som beprövats av några inom företaget? 

Dålig    Bra 

1 2 3 4 5 

 

3.Kan ni tänka er att gå över till den mobila applikationen för registrering? 

Ja 

Nej 

 

4.Finns det någon annan registreringsmetod som skulle förenkla registreringen? 

Ja 

Nej 

Om Ja, vilken? : 

 

5.Hur upplever ni andriodtelefoner på arbetsplatsen? 

Dålig    Bra  

1 2 3 4 5 

    

 

 

 

 



 

Intervju enkät nr 2  

 

1. Hur upplevs helhetslösningen av Entré Portal idagsläget? 

Mycket bra      Mycket dåligt 

1            2             3             4             5             6              7             8              9             10 

2. Hur bra fungerar registreringsmetoderna idagsläget? 

Mycket bra      Mycket dåligt 

1            2             3             4             5             6              7             8              9             10 

3. Hur bra fungerar de övriga funktionerna idagsläget? 

Mycket bra      Mycket dåligt 

1            2             3             4             5             6              7             8              9             10 

Hur upplevs applikationen idagsläget? 

Mycket bra      Mycket dåligt 

1            2             3             4             5             6              7             8              9             10 

Hur lång tid varje dag spenderas för att registrera tid, mil och materailuttag? 

(Antal minuter)     

<1            2             3             4             5             6              7             8              9             10< 

Hur mycket enklare har registreringen blivit efter ett kontinuerligt användande? 

(Först efter två veckors användande) 

Ingen skillnad      Mycket dåligt 

1            2             3             4             5             6              7             8              9             10 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

 

Resultat från enkätundersökning från intervjuenkät 1 

 

1. För fråga nr 1 ställd till 10 hantverkare gav summeringen 4 

2. För fråga nr 2 ställd till 10 hantverkare gav summeringen 2 

3. För fråga nr 3 ställd till 10 hantverkare gav summeringen 80% Nej 

4. För fråga nr 4 ställd till 10 hantverkare gav summeringen Nej från 100% 

5. För fråga nr 5 ställd till 10 hantverkare gav summeringen 2 

  



 

 

  



 

Bilaga 3 

Intervjusammanställning  

Intervjusammanställning del 1 Hantverkare 

 

1. Vad krävs för att få motivation till att använda applikationen fullt ut? 

 

2. Hur betraktar ni Portalen i helhet ? 

 

3. Vilka delar är mindre samt mer användarvänligt? 

 

4. Vad tror ni att man kan förenkla för att få alla hantverkar att använda applikationen fullt ut? 

  

5. I jämförelse med manuellt använda metoder, vilka för- och nackdelar finns det? 

 

6. Vad krävs för att få ett fullständigt användande av alla hantverkare? 

 

7. Finns det någon annan typ av metod som ni betraktar som bättre utöver den manuella och 

den genom applikationen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intervjusammanställning del 2 Hantverkare 

 

1. Vad krävs för att få motivation till att använda applikationen fullt ut? 

 

 

2. Hur betraktar ni Portalen i helhet ? 

 

 

3. Vilka delar är mindre samt mer användarvänliga? 

 

 

 

4. Vad tror ni att man kan förenkla för att få alla att använda applikationen fullt ut? 

 

 

 

5. I jämförelse med manuellt använda metoder, vilka för- och nackdelar finns det? 

 

 

6. Vad krävs för att få ett fullständigt användande av alla hantverkare? 

 

 

 

7. Finns det någon annan typ av metod som ni betraktar som bättre utöver den manuella och  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intervjusammanställing del 3 Arbetsledare 

 

1. Hur fungerar applikationen för dig som arbetsledare? 

 

 
2. Vad skiljer sig ifrån de manuella metoder som länge använts? 

 

 
3. Vilka för- och nackdelar finns med applikationen? 

 

 
4. Hur tror du att applikationen kan förbättras? 

 

 
5. Vad tror du behöver förändras för att få ett fullständigt använande ifrån hantverkarnas sida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intervjusammanställing del 4 Icke användande arbetsledare  

 

1. Vad har du fått för uppfattning om den mobila applikatioen för registrering? 

 

 

 

2. Kan du tänka dig att gå över till en mobil applikationslösning för registrering? 

 

 

 

3. Vilka för- och nackdelar ser du med applikationen? 

 

 

 

4. Vilken uppfattning har du fått ifrån de som använt appen? 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 4 

 

Applikationsbilder 
 

 

 

 

                                             (Applikationsplacering på mobilen)  (Huvudmenyn) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                           (Arbetsorder menyn)   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                    (Material/produktlista) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                     

                                                                       (Registrera tid till order)  

 

 

 

 


